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KINNITATUD 

5. mai 2014. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Autojuht 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja 

1.5 Alluvad  

1.6 Asendaja Üldosakonna autojuht 

1.7 Asendab Üldosakonna autojuhti 

1.8 Eritingimused Töö on ülevabariigiline 

1.9 Ametikoha eesmärk Asutuse teenistujate, vaktsiinide jm transportimine 

vastavalt autotranspordi kasutamise graafikule 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Asutuse töötajate transportimine 

vastavalt autotranspordi kasutamise 

graafikule, võttes võimalusel 

arvesse transporditava soove. 

 Auto on kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas, 

puuduvad kaebused. 

 Auto on tangitud asutuse lepinguliste partnerite 

tanklates. 

 Ettetulevatest takistustest on osakonnajuhatajat 

viivitamatult informeeritud. 

2. Vaktsiinide ja ravimite vedu.  Vaktsiinid on õigeaegselt kohale toimetatud 

järgides nende veoks kehtestatud asutusesiseseid 

reegleid. 

 Ettetulevatest takistustest on osakonnajuhatajat 

viivitamatult informeeritud. 

3. Ametisõitudel olijate abistamine 

raskete pakkide kandmisel, 

vajadusel muu abi osutamine. 

 Puuduvad kaebused. 

4. Igapäevaselt asutusest väljamineva 

posti toimetamine postitöötlemis-

keskusesse. 

 Post on ära viidud posti ettevalmistajaga 

kokkulepitud ajal. 

5. Käsipostiga saadetavate 

dokumentide ja saadetiste 

edastamine vastavalt saadud 

korraldusele. 

 Dokumendid on edastatud esimesel võimalusel, 

postivahetus Paldiski mnt 81-Gonsiori 29-Hiiu 42 

vahel sujub tõrgeteta. 

6. Ametiauto korras hoidmine, selle 

hooldamise graafikust 

kinnipidamine, auto lõppema 

hakkavast kindlustusest 

osakonnajuhataja informeerimine. 

 Ametiauto on tehniliselt korras, õigeaegselt on 

käidud tehnoülevaatustel, kanded tehnilisse passi 

tehtud, remondivajadustest jm autoga seotud 

vajalikest kulutustest on osakonnajuhatajat aegsasti 

informeeritud, liiklus-ja kaskokindlustused ei 

katke. 

7. Peadirektori ja tema asetäitjate 

kasutuses olevate ametiautode 

hooldamine, rehvide korrasoleku  

jälgimine, vajadusel nende 

vahetuse korraldamine. 

 Ametiautod on tehniliselt korras, õigeaegselt on 

käidud tehnoülevaatustel, rehvid on vahetatud 

seaduses ettenähtud ajal ning osakonna juhatajat on 

vajalikest kulutustest aegsasti informeeritud. 

8. Teekonnalehe täitmine ning selle  Teekonnaleht on korrektselt igal päeval pärast 
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esitamine üldosakonna juhatajale 

koos möödunud kuu bensiinikulu 

aruandega. 

sõitude lõppu täidetud ning esitatud koos 

bensiinikulu aruandega osakonnajuhatajale 

hiljemalt järgmise kuu 5. Kuupäevaks. 

9. Haldusspetsialisti ülesannete 

täitmine. 
 Tallinnas Gonsiori 29 asuvad Terviseameti 

teenistujad on varustatud vajaminevate 

töövahenditega, igapäevased haldusküsimused on 

esimesel võimalusel lahendatud. 

10. Otsese juhi poolt antud 

ühekordsete korralduste täitmine. 
 Otsese juhi, tema puudumisel erandkorras mõne 

teise kõrgemalseisva teenistuja poolt antud 

ühekordsete ülesannete korrektne täitmine oma 

vastutusvaldkonnas. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Teha kokkulepitud tööd kokkulepitud 

mahus, ajal ja kohas. 

Saada oma tööks vajalikud seadmed ja vahendid. 

2. Täita õigel ajal ja täpselt tööandja 

seaduslikke korraldusi. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 

põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 

seaduse sättele. 

3. Osaleda koolitusel oma tööalaste 

teadmiste ja oskuste arendamiseks. 

Teha ettepanekuid enda  ja asutuse töö paremaks 

korraldamiseks. 

4. Hoiduda tegudest, mis takistavad 

teistel töötajatel kohustusi täita või 

kahjustavad tema või teiste isikute 

elu, tervist või vara. 

Osaleda eelnevalt kokkulepitud erialastel 

koolitustel. 

5. Teha tööülesannete täitmiseks 

koostööd teiste töötajatega. 

Saada tööülesannete paremaks täitmiseks 

informatsiooni ja juhiseid. 

6. Teatada viivitamata tööandjale 

töötakistusest või selle tekkimise 

ohust ning võimaluse korral 

kõrvaldada erikorralduseta takistuse 

või selle tekkimise ohu. 

Teatada esimesel võimalusel oma  vahetule juhile 

igast tööülesannete täitmisega seotud oluliselt 

probleemist, mida ta ei ole suutnud kõrvalda. 

7. Hoiduda tegudest, mis kahjustavad 

tööandja mainet või põhjustavad 

klientide või partnerite usaldamatust 

tööandja vastu. 

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord 

kolme aasta jooksul (arengu- ja hindamisvestlus). 

8. Tööandja soovil teavitada tööandjat 

kõigist töösuhtega seonduvatest 

olulistest asjaoludest, mille vastu 

tööandjal on õigustatud huvi. 

 

9. Teatada tööandjale esimesel 

võimalusel oma ajutisest 

töövõimetusest ja võimaluse korral 

selle eelduslikust kestusest. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Ametiauto, telefon, lauaarvuti Teenistuja on tööajal korrektselt riietatud ja puhas. 
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V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Keskharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Vähemalt B-kat. juhiluba, läbitud lõppastme 

koolitus. 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 2 aastat kutselise autojuhi staaži. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Liiklusseaduse väga hea tundmine. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Viisakas, abivalmis, vastutulelik, diskreetne. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - kesktase, vene keel - algtase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele Kontoritarkvara piires. 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 

 


