
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Haldusspetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Sujuva haldusteenuste tagamine, riigihangete 

läbiviimine ning üldosakonna juhataja toetamine 

tööülesannete täitmisel. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Ameti hoonete ja ruumidega seotud 

haldusteenuse korraldamine, 

küsimuste lahendamine ning 

koostöö ja infovahetus 

struktuuriüksuse juhtide ja 

partneritega 

- Majahaldureid on küsimustest ja probleemidest 

teavitatud. 

- Vajalikud tööd (sh eritööd) on koordineeritud ja 

korraldatud.  

- Tagatud on vajalikud haldusteenuse. 

- Majasisene ja partnerite (Riigi Kinnisvara AS) 

vaheline infovahetus on kiire ja korrektne. 

- Ameti majasildid ja –juhid on ajakohased. 

- Nimesildid on teenistuja tööle asumisel 

paigaldatud ja lahkumisel maha võetud. 

2.2 Haldus-, transpordi- ja 

sideteenustega seotud lepingute 

täitmise jälgimine ja vajadusel 

sõlmimine koostöös ameti 

õigusnõuniku/juristiga 

- Vajalikud haldus- ja transporditeenuse lepingud on 

sõlmitud ja ajakohased. 

- Tallinna kontori taksoteenuse ühekordse 

maksekaardi väljastamine teenistujatele 

2.3 Ostuõiguste (volikirjad) ajakohasena 

hoidmine ja muudatusettepanekute 

tegemine 

- Vajalikud volitused on vormistatud ja volitatud 

teenistuja lahkumisel on volitus tühistatud. 

2.4 Ametiautode haldamine (sh 

kindlustamine) ja hoolduse 

korraldamine. 

- Ametiautod on nõuetekohaselt hooldatud ja 

kindlustused olemas. 

- Ametiautode kord on ajakohane. 

2.5 Ameti varustamine kontoritarvete 

ning muude bürootoodetega (sh 

printeri toonerite) ja nende 

haldamine 

- Asutuse teenistujad on varustatud vajalike 

kontoritarvete ja bürootoodetega. 

- Kontoritarbed on tellitud varuga. 

2.6 Ameti hankeplaani koostamine, 

riigihangete sisendi andmine Riigi 

Tugiteenuste Keskusele (RTK) ja 

- Ameti hankeplaan (sh väikeostud ja riigihanked) 

on koostatud õigeaegselt ja kooskõlastatud finants- 

ja arendusnõunikuga. 

- Hankeplaan (riigihangete sisend) on edastatud 
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väikeostude läbiviimine koostöös 

struktuuriüksustega 

Riigi Tugiteenuste Keskusele õigeaegselt. 

- Väikeostude pakkumused on võetud ja tellimused 

tehtud. 

- Kaup on korrektselt vastu võetud ja hoiustatud. 

2.7 Ameti varade üle arvestuse 

pidamine Riigitöötaja Iseteenindus 

portaali (RTIP) varade moodulis ja 

mittevajaliku vara üleandmine või 

müügi korraldamine 

- Varad on arvele ja arvelt maha võetud vastavalt 

asutuses kehtivale korrale. 

- Arvele võetud varadel on inventuurinumbriga 

kleebis. 

- Mittevajalik vara on üle antud või müüdud 

vastavalt Riigivaraseadusele. 

2.8 Ameti inventuurides osalemine, sh 

Paldiski mnt 81 IT-varade 

inventuuris osalemine, mille viib 

läbi Tervise ja Heaolu 

Infosüsteemide Keskus (TEHIK) 

- Ameti ja TEHIKu inventuurides on osaletud ja 

vajalikud toimingud RTIP-is on tehtud. 

2.9 Ameti hoonete tulekahju korral 

tegutsemise plaanide, koolituste ja 

õppuste tagamine koostöös 

majahalduritega 

- Ameti hoonete tulekahju korral tegutsemise 

plaanid on ajakohased. 

- Koolitused ja õppused on läbi viidud vastavalt 

õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 

2.10 Haldusega seotud arvete 

kontrollimine ja kooskõlastamine e-

arvekeskkonnas 

- Arved on kontrollitud, kulutunnus lisatud ja 

kooskõlastatud õigeaegselt. 

2.11 Muude ühekordselt antud ülesannete 

täitmine 

- Vahetu juhi poolt antud ühekordsete ülesannete 

korrektne täitmine oma vastutusvaldkonnas. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Teenistusülesannete täitmisel lähtub asutuse põhiväärtustest (asjatundlik, avatud, hooliv). 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt ja hoolikalt. 

3.3 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.4 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.5 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas 

hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.6 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.7 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.8 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.9 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.10 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.11 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.12 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt. 

3.13 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 

3.14 Teha ettepanekuid struktuuriüksuse juhile enda töö paremaks korraldamiseks. 
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3.15 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.16 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3.17 Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga kaugtöö vormis. 

3.18 Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), mis 

takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.19 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta (arengu- 

ja hindamisvestlus). 

3.20 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1. Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning mobiiltelefon. 

Teenistujale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

 

Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Esimese astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Töötamiseks sobiv eriala 

5.3 Töökogemusele Eelnev haldusteenuste ja riigihangetega seotud 

töökogemus. 

5.4 Teadmistele ja oskustele  

5.5 Isikuomadustele ja võimetele - Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh 

suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires, võime näha ette ja 

hinnata otsuste tagajärgi ning vastutada nende 

eest. 

- Algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada 

uusi lahendusi, võtta omaks ja viia ellu 

muudatusi. 

- Intellektuaalne võimekus, sh olulise eristamise 

oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime. 

- Tulemusele orienteeritus – organisatsiooni ja 

oma tegevuste eesmärkide teadvustamise ja 

tegevustele õige prioriteedi omistamise võime. 

- Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka 

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega. 

- Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus korraldada 

koostööd. 

- Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

5.6 Keeleoskusele - Eesti keel oskus kõrgtasemel (C1); 

- Inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil koos 

teenistusülesannetest tuleneva sõnavara 

valdamisega. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO7 
 


