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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKOND
PEASPETSIALIST
(koolitus, personalitöö)
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus
1.2 Töökoha nimetus
1.3 Vahetu juht
1.4 Alluvad
1.5 Kes asendab
1.6 Keda asendab
1.7 Töökoht
1.8 Tööpiirkond

Üldosakond
(koolitus ja personalitöö)
Üldosakonna juhataja
Ei ole
Üldosakonna juhataja
Üldosakonna juhatajat (personali valdkonna ülesannete osas)
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. TÖÖKOHA EESMÄRK

2.1 Töökoha eesmärk on personali hindamise ja arendamise protsessi haldamine, hindamiste ja
täiendkoolituste korraldamine ning personali arenguprojektides osalemine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Määratud protsesside haldamine
(personali hindamine ja
arendamine).







3.2 Ameti koolituste planeerimise
koordineerimine ja
tellimuskoolituste korraldamine.







Vahetu juht:

Soovitud tulemus
Ühtsetele
vorminõuetele
vastav
protsessi
dokumentatsioon (protsessikirjeldus, protsessijoonis
vms) on koostatud ja ajakohastatud.
Protsess on kujundatud efektiivselt ja sisekliendi
vajadusi arvestavalt.
Protsessis osalejatele on tagatud vajalik info,
juhendmaterjalid ja dokumendivormid.
Protsessi toimivus, tõhusus ja tulemuslikkus, sh
ressursikulu
on
järjepidevalt
analüüsitud,
parendusvajadused on tuvastatud.
Ettepanekud protsessi tõhustamiseks, sh vajadusel töö
ümberkorraldamiseks, on esitatud ning kooskõlastatult
vahetu juhiga rakendatud.
Ameti töötajate koolitusvajaduste kohta on info kogutud
ning vastavad ettepanekud asjaosalistele edastatud.
Ameti koolituste koondplaan vastavalt korrale
koostatud ja kinnitatud.
Tellimuskoolituste läbiviimiseks sobivad koolitajad on
leitud, koolituspakkumised koondatud ja asjaosalistele
edastatud.
Eelarveväliste
finantseerimisallikate
taotlemiseks
tellimuskoolituste korraldamisel on õigeaegselt
koostatud vastavad projektid.
Teenistujate
avatud
koolitustel
osalemised
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3.3 Ameti teenistujate puhkuste
ajakava koondi koostamisel ja
Riigitöötaja iseteenindusportaali
puhkuste mooduli haldamisel
osalemine.
3.4 Hindamiste läbiviimise
korraldamine.

3.5 Oma töövaldkonnas sõlmitud
lepingute täitmise jälgimine.
3.6 Täitmiseks suunatud
dokumentide ja kirjavahetuse
läbivaatamine ja täitmise
tagamine.
3.7 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.

registreeritud, info edastatud.
 Sisekoolituste läbiviimiseks vajadusel koolitusruumide
ja majutuste hinnapakkumised küsitud.
 Koolitusandmed
on
sisestatud
Riigitöötaja
iseteenindusportaali.
 Ameti puhkuste ajakava koond on koostatud õigeaegselt
ja ameti teenistujatele teatavaks tehtud.
 Puhkuste kasutamine toimub vastavalt kokkulepitud
reeglitele.
 Puhkuste moodulis on sisestatud vajalikud seadistused
ja kasutajatugi on tagatud.
 Aastavestluste läbiviimine ametis on korraldatud,
kokkuvõtted koostatud.
 Aastavestluste läbiviimine ja tulemuste analüüs on
regulaarne.
 Kompetentsipõhise
hindamise
läbiviimine
on
korraldatud, kokkuvõtted koostatud.
 Lepingujärgsed kohustused on täidetud ning tööd on
õigeaegselt vastu võetud.
 Dokumendid
on
õigeaegselt
läbi
vaadatud,
registreeritud ning tagatud on nende täitmine.



3.8 Töörühmade ja komisjonide töös 
osalemine.
3.9 Vahetu juhi ja kõrgemalseisva

juhi poolt antud ühekordsete
ülesannete täitmine.

Aruanded on esitatud tähtaegselt.
Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja
järjepidev ülevaade töö tulemustest.
Töörühmade või komisjonide töös on osaletud ja
ülesanded täidetud.
Ühekordsed ülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja
tähtaegselt.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, dokumente ja muud informatsiooni
ameti teistelt struktuuriüksustelt vastavalt kehtestatud korrale.
4.2 Saada vastavalt võimalustele täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.3 Saada kasutamiseks vajalikke töövahendeid ja inventari tööülesannete täitmiseks.
4.4 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
4.6 Kasutada ametialaseks suhtlemiseks asutuse nimetuse ja sümboolikaga visiitkaarti.
4.7 Esindada vahetu juhi volitusel Põllumajandusametit oma pädevuse piires.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Esitatud andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.3 Teistele ametiasutustele, nende järelepärimisel, informatsiooni edastamise eest.
5.4 Vahetu juhi kohese informeerimise eest töökohustuste täitmisega seotud ja töö käigus esile
kerkinud probleemidest, mis võivad takistada asutuse tööd.
5.5 Seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.6 Töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, avaliku teenistuse, haldusmenetluse,
Vahetu juht:
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korruptsioonivastasest, isikuandmete kaitse ja tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmise eest.
5.7 Ameti töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast, töö- ja tuleohutuse eeskirjadest ning muudest
asutuses kehtestatud kordadest kinnipidamise eest.
5.8 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja hoidmise eest.
5.9 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest.
5.10 Seadusest tulenevate ülesannete mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise eest oma
töövaldkonnas.
6. TÖÖKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, kantseleitarbed ja andmesidepakett. Paljundusmasina, dokumentide
skaneerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvaraga ning printeri ja interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

Kohustuslik
Kõrgharidus.

Soovituslik
Soovitavalt
personalitöö
andragoogika alal.

Asutuse töökorralduslike ja töökoha
eesmärgist tulenevat valdkonda
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Põhjalikud teadmised töökoha
tegevusvaldkonnas.
Oskus planeerida tööprotsessi ja
analüüsida töö tulemuslikkust.
Avaliku halduse organisatsiooni ja
avalikku
teenistust
reguleerivate
õigusaktide tundmine.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
7.3 Töökogemus.
Töökogemus
töökoha
tegevusvaldkonnas 2 aastat.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlemisoskus ning meeskonnatöö
valmidus.
Suutlikkus
sihikindlaks
enesetäiendamiseks ja -arendamiseks.
Võime
omandada
ja
edastada
informatsiooni ning reageerida kiiresti
muutustele.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
vastutusvõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

või

7.2 Teadmised,
oskused.

MS Office, SAP aruande
keskkond.
Inglise keele oskus suhtluse ja
erialase kirjanduse kasutamise
tasemel.

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on õigusaktid või vajadus tööd
ümber korraldada.
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VAHETU JUHT
NIMI

ALLKIRI

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
TÖÖTAJA
NIMI

Vahetu juht:

ALLKIRI
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