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KINNITATUD 

30. jaanuar 2015. a. 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Personalikonsultant 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Personalijuht 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja - 

1.7 Asendab - 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Personalitöö dokumentatsiooni koostamine ja 

personalitöö korraldus. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Teenistusse võtmise, muutmise, 

vabastamise vormistamine ja 

nõustamine. 

 Dokumendid on vormistatud, allkirjastatud ja 

edastatud vastavalt toimemudelile RTK`le ning 

asjasse puutuvale teenistujale ning tema 

vahetule juhile. 

 Tehtud on menetlus asutuse DHS`s vastavalt 

kehtestatud korrale. 

 Asutuse teenistujad on kursis personali 

liikuvusega. 

 Asutuse teenistujad on saanud vajadusel 

konsultatsiooni ja selgitusi. 

2. Igapäevane koostöö Riigi 

Tugiteenuste Keskusega. 
 Koostöö sujub vastavalt kinnitatud 

toimemudelile ja vajaduse korral on esitatud 

ettepanekud töö paremaks korraldamiseks. 

3. Teenistujate isiklike toimikute 

koostamine, täiendamine ning 

lahkumisel toimiku arhiveerimine. 

 Kõikidele teenistujatele on koostatud isiklikud 

toimikud ja andmed on vajadusel uuendatud. 

 Lahkunud teenistujate toimikud arhiveeritud. 

4. Töötõendite ja kohtuvälise menetleja 

tunnistuse tellimine/valmistamine. 
 Taotletud tõendid on väljastatud 10 tööpäeva 

jooksul. 

5. Personalitööd puudutavate 

dokumentide registreerimine ja 

edasine menetlemine asutuse DHS`is. 

 Dokumendid on registreeritud ja menetletud 

vastavalt asutuse asjaajamiskorrale ja 

dokumentide loetelule. 

6. Teenistujatele kontode tellimine, 

ajutine peatamine ja sulgemine (sh. e-

post). 

 Andmevahetus on õigeaegne. 

 Teavitus on läinud itabi@sm.ee vähemalt 5 

tööpäeva enne töösuhte algust ja lahkumise 

korral vähemalt viimasel tööpäeval. 

7. Kooskõlastab valdkonnaga seotud 

arved E-Arvekeskuses. 

 

8. Koolituse eest vastutava isiku 

ülesanded. 
 Vastavalt asutuse koolituspõhimõtetele 

9. Teenistussuhetega seotud tõendite ja 

arhiiviteatiste koostamine. 
 Taotletud dokumendid väljastatud. 

10. Asutuse arhiivitöö koordineerimine.  Dokumendid on arhiveeritud vastavalt asutuse 
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dokumentide loetelule. 

 Koostatud on arhivaalide nimistud ja esitatud 

vajalikud aruanded. 

 Hävitamisele kuuluvad dokumendid on 

hävitatud ja ei koorma liigselt arhiivi. 

11. Personalitööd puudutavate 

kvartaalsete- ja aastaaruannete 

koostamine. 

 Aruanded esitatud ja tehtud koond. 

12. SAP`i BO aruannete kontroll 

(personali- ja palgaarvestus). 
 Kontroll tehtud vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem, kui kord kvartalis. 

 Avastatud ebatäpsused on RTK`ga parandatud 

ja andmed on õiged.  

 Olulistest andmesisestuse vigadest on vahetule 

juhile tehtud esildis. 

 Paranenud on RTK sisestatud andmete kvaliteet.  

13. Värbamisega seotud tehniliste 

küsimuste lahendamine. 
 Kandidaadid ja värbamisega seotud isikud 

kursis konkursi tulemustega. 

14. Muud ametikoha eesmärgist tulenevad 

ühekordsed ülesanded 
 Ülesanded on täidetud tähtaegselt. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö 

iseloomust tulenevaid kohustusi. 

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku 

informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, 

kommentaare ning asjassepuutuvaid dokumente või 

nende koopiaid (v.a. juurdepääsupiiranguga 

dokumendid). 

2. Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja 

seaduslikke korraldusi. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest. 

3. Hoidub tegudest, mis takistavad teistel 

teenistujatel kohustusi täita või 

kahjustavad tema või teiste isikute 

elu, tervist või vara. 

Teatada oma vahetule juhile igast teenistus-

kohustuste täitmisega seotud probleemist, mida 

ei ole suutnud lahendada. 

4. Teeb tööülesannete täitmiseks 

koostööd teiste teenistujatega. 

Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud 

ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja asutuse 

võimalustele. 

5. Teatab viivitamata tööandjale 

töötakistusest või selle tekkimise 

ohust ning võimaluse korral kõrvaldab 

erikorralduseta takistuse või selle 

tekkimise ohu. 

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord 

kolme aasta jooksul. 

6. Tööandja soovil teavitab tööandjat 

kõigist töösuhtega seonduvatest 

olulistest asjaoludest, mille vastu 

tööandjal on õigustatud huvi. 

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 

küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi. 

7. Hoidub tegudest, mis kahjustavad 

tööandja mainet või põhjustavad 

klientide või partnerite usaldamatust 

tööandja vastu. 
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8. Teatab tööandjale esimesel võimalusel 

oma ajutisest töövõimetusest ja 

võimaluse korral selle eelduslikust 

kestusest. 

 

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 

saanud riigi- ja/või ärisaladust, 

konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 

teatavaks saanud informatsiooni. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

„Kontoriametniku” töökoht ja arvuti koos 

vajamineva tarkvaraga. 

 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

Lauatelefon ja kantseleitarbed. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Esimese astme kõrgharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Töötamiseks sobiv eriala. 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 2-aastane töökogemus. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Töölepinguseadus, ATS, personalitööga seonduvate 

õigusaktide kasutamise oskus 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Koostöövalmidus, stressitaluvus, usaldatavus, 

tasakaalukas, lojaalsus tööandjale, oskus kuulata, 

hea suhtlemisoskus, täpsus ja korrektsus, 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – C1. Vene keel - kesktase 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01- A07. 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


