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KINNITATUD
24. aprill 2014. a.

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus Üldosakond
1.2 Ametinimetus Personalijuht
1.3 Ametipositsioon Töötaja
1.4 Vahetu juht Peadirektor
1.5 Alluvad Personalikonsultant
1.6 Asendaja -
1.7 Asendab Personalikonsultanti
1.8 Eritingimused -
1.9 Ametikoha eesmärk Kavandada ja rakendada asutuse personalipoliitikat.

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS

1. Töötab välja asutuse ühtse 
personalipoliitika koos kaasnevate 
dokumentidega.

 Asutuse arengukavasse on lisatud asjakohased 
ettepanekud.

 Välja on töötatud vajalikud dokumendid ja korrad, 
need on avalikustatud ning vastavad asutuse 
eesmärkidele.

 Personalijuhtimise alased dokumendid on 
kaasajastatud ja vastavad tegelikule olukorrale.

2. Nõustab ja toetab juhte 
organisatsioonikultuuri kujundamisel ja 
personalipoliitika rakendamisel.

 Organisatsioonikultuur on positiivne (teenistujad 
tunnetavad, et nad on organisatsioonile vajalikud, 
töökorraldus ja ametlikud suhted on mõistlikud, 
töötulemusi hinnatakse objektiivselt ja teenistujad 
toetavad juhtkonna otsuseid) ning teenistujate 
väärtushinnangud vastavad organisatsiooni 
eesmärkidele.

 Esitatud/rakendatud asjakohased ettepanekud 
organisatsioonikultuuri arendamiseks.

 Juhid on nõustatud personalijuhtimise alastes 
küsimustes (sh juriidilistes, metoodilistes) ning 
nõuanded on pädevad ja antud mõistliku aja 
jooksul.

3. Osaleb asutuse- ja osakondade 
põhimääruste ja asutuse struktuuri 
väljatöötamisel ning muutmisel.

 Osaletud põhimääruste eelnõude koostamise 
väljatöötamises, tehtud asjakohased ettepanekud.

 Koosseisu suurendamise ja vähendamise otsused on 
analüüsitud ja põhjendatud ning lähtuvad asutuse 
eesmärkidest.

 Struktuurimääruse muudatus on kinnitatud ja kõik 
teenistujatega seonduvad toimingud tehtud.

4. Osaleb iga- aastasel avaliku teenistuse 
palgauuringus.

 Uuringus on osaletud ja saadud analüüsi 
kasutatakse töötasude määramisel alusmaterjalina 
(RAM poolt korraldatud).

5. Osaleb personali palgaeelarve 
koostamisel ja jagamisel.

 Palgafond on kasutatud ratsionaalselt.
 Tagatud on teenistujate võrdne kohtlemine.

6. Kooskõlastab personalivajaduse 
struktuuriüksuste juhtidega.

 Koostatud on iga-aastane värbamisplaan ning 
vajaminev tööjõud on palgatud vastavalt asutuse 
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võimalustele ning vajadustele.
7. Juhib ja koordineerib teenistujate 

värbamist ja valikut.
 Personaliotsingud on läbi viidud lähtuvalt asutuses 

kehtivatest põhimõtetest.
8. Koostab asutuse motivatsiooni- ja 

tasustamise süsteemi.
 Teenistujate motivatsioonisüsteem ja tasustamise 

põhimõtted on väljatöötatud, avalikustatud ja 
kaasajastatud  (Palgajuhend).

 Asutuse palgakorraldus on motiveeriv, süsteemne ja 
tulemusele orienteeritud, lähtutakse ühtsetest 
põhimõtetest ja eelarve võimalustest.

 Tasustamissüsteemi toimimist on hinnatud 
vähemalt kord aastas ja tehtud ettepanekud selle 
täiustamiseks.

9. Koostab asutuse teenistuskohtade 
klassifikaatori .

 Klassifikaator on üle vaadatud vähemalt kord aastas 
1. jaanuariks, kuid alati koos struktuuri 
muudatusega.

10. Juhib ja planeerib koolitusvaldkonda, 
koostab koolituseelarve- ja plaani ning 
vastutab eelarvepiirides tegutsemise 
eest.

 Kinnitatud  on iga-aastane koolitusplaan.
 Kokkulepitud koolitused toimuvad ning vastavad 

teenistujate arenguvajadusele.
 Koolitused aitavad kaasa asutuse eesmärkide 

saavutamisele.
 Koolituseelarve kulutuste üle on olemas jooksev 

ülevaade.
11. Koordineerib ja nõustab teenistujate  

ametijuhendite koostamist.
 Välja on töötatud  juhend ja seda vajadusel 

muudetud.
 Kõikidel teenistujatel on ametijuhendid kinnitatud 

ja kaasajastatud vastavalt vajadusele.
12. Koordineerib ja nõustab arengu- ja 

hindamisvestluste läbiviimist.
 Toimib mentorlus.
 Toimub katseajavestluste läbiviimine ja 

teenistujatele tagasiside andmine.
 Toimuvad  arengu- ja hindamisvestlused vastavalt 

asutuses kehtestatud korrale. 
13. Osaleb vajadustel peadirektori poolt 

määratud töörühmade ja komisjonide 
töös.

 Osaletud töörühmade ja komisjonide töös ning 
tehtud asjakohased ettepanekud.

 Asutusel olemas ülevaade tehtavast tööst ja 
tulemusest.

14. Korraldab teenistujate tervisekontrolli ja 
töötervishoiuga seotud küsimuste 
lahendamist.

 Tervisekontrollid toimuvad vastavalt asutuse 
rahalistele võimalustele ja kehtestatud korrale.

15. Koordineerib töökeskkonna ja -tervishoiu 
alaste nõuete järgimist ja teeb koostööd 
volinikega.

 Asutus tööandjana lähtub töökeskkonna ja -
tervishoiu alastest nõuetest.

 Juhtkonna tähelepanu on juhitud esilekerkinud 
probleemidele.

 Tehtud on konstruktiivsed ettepanekud 
probleemide lahendamiseks.

 Toimib koostöö asutuse töökeskkonnanõukoguga.
16. Täidab väärteomenetluse portaalis 

(VMP) halduri ülesandeid.
 Vastavalt asutuses kehtestatud korrale on 

juurdepääsud tagatud ja lõpetatud.
17. Taotleb Töötuskassalt kindlustushüvitist 

koondamise korral.
 Asutuse kohustused on täidetud ja teenistujate 

õigused kaitstud (nt. täiendavad hüvitised 
koondamise korral).
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18. Teeb koostööd RTK`ga.  Koostöö toimib tõrgeteta.
19. Kooskõlastab valdkonnaga seotud arved 

E-Arvekeskuses.
20. Muud ametikoha eesmärgist tulenevad 

ühekordsed ülesanded.
 Ülesanne täidetud tähtaegselt.

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
KOHUSTUSED ÕIGUSED

1. Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö 
iseloomust tulenevaid kohustusi.

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, 
selgitusi, arvamusi, kommentaare ja asjasse puutuvaid 
dokumente või nende koopiaid (s.h. juurdepääsu 
piiranguga dokumendid) vahetult juhilt ning kõikidelt 
teistelt asutuse teenistujatelt.

2. Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja 
seaduslikke korraldusi.

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 
põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega seaduse 
sättele.

3. Hoidub tegudest, mis takistavad teistel 
teenistujatel kohustusi täita või 
kahjustavad tema või teiste isikute elu, 
tervist või vara.

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 
küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi.

4. Teeb tööülesannete täitmiseks koostööd 
teiste teenistujatega.

Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele 
erialastel koolitustel.

5. Teatab viivitamata tööandjale 
töötakistusest või selle tekkimise ohust 
ning võimaluse korral kõrvaldab 
erikorralduseta takistuse või selle 
tekkimise ohu.

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid 
ning vajadusel abi nende kasutamisel.

6. Tööandja soovil teavitab tööandjat 
kõigist töösuhtega seonduvatest 
olulistest asjaoludest, mille vastu 
tööandjal on õigustatud huvi.

Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga kaugtöö 
vormis.

7. Hoidub tegudest, mis kahjustavad 
tööandja mainet või põhjustavad 
klientide või partnerite usaldamatust 
tööandja vastu.

Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama 
probleemi (selle mõju vähendama), mis takistab tema 
tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist.

8. Teatab tööandjale esimesel võimalusel 
oma ajutisest töövõimetusest ja 
võimaluse korral selle eelduslikust 
kestusest.

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 
teenistuskohustuste täitmise kohta vastavalt asutuses 
kehtivale korrale.

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud 
riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset 
ja muud ametialaselt teatavaks saanud 
informatsiooni.

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga. 
Printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus.
„Kontoriametniku” töökoht. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet.
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Lauatelefon ja kantseleitarbed. 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus
5.2 Erialale/õppesuunale Õigusteadus, personalitöö või psühholoogia.
5.3 Töökogemusele Vähemalt 4- aastane töökogemus personalitöö 

valdkonnas.
5.4 Teadmistele ja oskustele  Tööseadusandlust puudutava seadusandluse väga 

hea tundmine ja rakendamise oskus.
 Personalitöö kõikide valdkondade põhjalik 

tundmine ning nende kaudu organisatsiooni 
personalipoliitika elluviimise oskus.

 Värbamise ja valiku meetodite tundmine ja 
rakendamise oskus.

 Juhtimisteooriate väga hea tundmine ja 
rakendamise oskus.

 Väga head teadmised eelarve koostamise 
põhimõtetest ja teadmised finantsjuhtimisest.

 Väga hea suhtlemisoskus - esinemisel kontakt 
kuulajaskonnaga ja väga hea kuulamisoskus ning 
tagasipeegeldustehnika kasutamine.

 Oskus väljendada ennast selgelt ja veenvalt 
avaldades oma arvamust julgelt ja enesekindlalt, 
jäädes rahulikuks ka surve või kriitika all. Oskus 
seada läbirääkimistel kindlad eesmärgid, valida 
sobivaim strateegia ja taktikad ning saavutada 
läbirääkimiste lõpuks eesmärk vähemalt 95% 
ulatuses.

 Väga hea nõustamisoskus – probleemide, 
küsimuste, konfliktide jms. lahendamisel kasutada 
sobivaid nõustamistehnikaid, hääletooni ja 
kehakeelt ning jääda rahulikuks.

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Kohuse- ja vastutustundlikkus, tasakaalukus, 
paindlikkus, usaldusväärsus, koostöövõimelisus ja- 
valmidus, arengule orienteeritus, objektiivsus, 
algatusvõime, eesmärgipärasus, sünteesi- ja 
analüüsivõime, suhtlemisvalmidus, kohanemisvõime, 
energilisus, saavutusvajadus, suhtlemisoskus, 
kindlameelsus, loovus, empaatiavõime, analüüsi- ja 
üldistusvõime, mõjutamisoskus.

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – C1 tase.
Vene- ja inglise keel – kesktase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1-AO7 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või vastavalt 
arenguvestluse tulemustele.


