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KINNITATUD 

23. märts 2017. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Spetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Finantsnõunik  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Finantsnõunik (pangaprotseduurid, müügiarvestuse 

toimingud) 

1.7 Asendab Kahasse ökonomistiga finantsnõunikku  

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Raamatupidamistoimingud 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Talituste, peamaja, kesklabori 

füüsikalabori ja Tartu labori (osaliselt) 

müügiarvete koostamine ja klientide 

loomine SAP-is (s.h. kreedit- ja 

ettemaksuarved, seonduvad 

parandused arvetel ja 

kliendikaartidel). 

 Struktuuriüksuste esildiste alusel kiiresti ja 

korrektselt vormistatud müügiarved ja 

kliendikaardid SAP-is. 

2.2 Terviseameti koostatud müügiarvete 

pangalaekumiste kannete tegemine 

SAP-is. 

 Arvete ja arvete tasumise eest Riigikassasse 

laekunud raha reaalajaline ülevaade seotud ja 

huvitatud osalistele (laborid, juhtkond, ökonomist, 

finantsnõunik). 

2.3 Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 

arvestus, suhtlemine inkassofirmaga. 

 Nõuetekohaselt vormistatud kanded SAP-is ja 

miinimumini viidud ebatõenäoliselt laekuvate 

arvete hulk.  

2.4 Nõuete ja ebatõenäoliselt laekuvate 

nõuete aastainventuuri läbiviimine 

SAP-is. 

 Nõuetekohaselt läbiviidud ja vormistatud,  failina 

DHS`i kaudu RTK-sse saadetud inventeerimisakt. 

2.5 Sularaha ja varade inventuurides, s.h. 

aastainventuurides osalemine, 

inventuuriaktide koostamine. 

 Nõuetekohaselt läbiviidud ja vormistatud,  failina 

DHS`i kaudu RTK-sse saadetud 

inventeerimisaktid. 

2.6 Teenistujate sularahas tehtud kulude 

(esitatud avaldus) esmane töötlemine 

ja õiendi koostamine pangaülekandeks 

RTK kaudu.  

 Kord nädalas (vajadusel sagedamini) koostatud ja 

RTK-sse väljamaksmiseks saadetud õiend. 

2.7 Osakonnajuhataja, finantsnõuniku, 

peadirektori asetäitja või peadirektori 

antud erakorraliste ülesannete täitmine 

pädevuse ja tööülesannete piires. 

 Nõuetekohaselt ja õigeaegselt täidetud ülesanded. 
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III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

3.1 Teha kokkulepitud tööd kokkulepitud 

mahus, ajal ja kohas. 

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, 

selgitusi, arvamusi, kommentaare ja asjasse puutuvaid 

dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning 

kõikidelt teistelt asutuste teenistujatelt. 

3.2 Täita õigel ajal ja täpselt tööandja 

seaduslikke korraldusi. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 

põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 

seaduse sättele. 

3.3 Osaleda oma tööalaste teadmiste ja 

oskuste arendamiseks koolitusel. 

Teha ettepanekuid enda  ja asutuse töö paremaks 

korraldamiseks. 

3.4 Hoiduda tegudest, mis takistavad 

teistel töötajatel kohustusi täita või 

kahjustavad tema või teiste isikute elu, 

tervist või vara. 

Osaleda eelnevalt kokkulepitud erialastel koolitustel. 

3.5 Teha tööülesannete täitmiseks 

koostööd teiste asutuste teenistujatega. 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid 

ning vajadusel abi nende kasutamisel. 

3.6 Teatada viivitamata tööandjale 

töötakistusest või selle tekkimise ohust 

ning võimaluse korral kõrvaldada 

erikorralduseta takistus või selle 

tekkimise oht. 

Teatada esimesel võimalusel oma  vahetule juhile igast 

tööülesannete täitmisega seotud oluliselt probleemist, 

mida ta ei ole suutnud kõrvalda. 

3.7 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 (arenguvestlus). 

3.8 Tööandja soovil teavitada tööandjat 

kõigist töösuhtega seonduvatest 

olulistest asjaoludest, mille vastu 

tööandjal on õigustatud huvi. 

 

3.9 Teatada tööandjale esimesel võimalusel 

oma ajutisest töövõimetusest ja 

võimaluse korral selle eelduslikust 

kestusest. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Arvuti koos vajamineva tarkvaraga Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet 

4.2 Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

Teenistuja riietus peab olema puhas ja korrektne 

4.3 „Kontoriametniku“ töökoht.  

4.4 Lauatelefon ja kantseleitarbed  

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Keskharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale - 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 2-aastane töökogemus  

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised finantsarvestusest, tekkepõhisest 

raamatupidamisest, oskus analüüsida ja 
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süstematiseerida informatsiooni 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Analüüsivõime, koostöövõime, lojaalsus. 

Arvutioskus standardtarkvara valdamisega 

lõppkasutaja tasemel, abivalmidus, süsteemsus, täpsus, 

tähelepanelikkus, sihikindlus, loovus, algatusvõime, 

usaldusväärsus, koostöövõime, otsustus- ja 

vastutusvõime, õppimisvõime. 

Võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka 

pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. 

Väga hea eneseväljendusoskus. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – kõrgtase; vene ja inglise keel – kesktase 

koos erialase sõnavara valdamisega 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01 - A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vajadusel kas töökorralduse muutmise järel või pärast 

arenguvestlust. 

 


