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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKOND
NÕUNIK
(dokumendihaldus)
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
Nõunik (dokumendihaldus)
Üldosakonna juhataja
Puuduvad
Peaspetsialisti asjaajamise valdkonnas
Üldosakonna juhatajat, peaspetsialisti asjaajamise valdkonnas
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. TÖÖKOHA EESMÄRK

2.1 Töökoha eesmärk on asjaajamise ja dokumendihalduse protsessi haldamine, andmekaitse nõuete
täitmise korraldamine ning arhiivi pidamise korraldamine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:

Soovitud tulemus:

3.1 Määratud protsesside haldamine
 Ühtsetele
vorminõuetele
vastav
protsessi
(asjaajamine ja dokumendihaldus).
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.
3.2 Ameti asjaajamise korraldamine
 Ameti asjaajamine on korraldatud nõuetekohaselt,
ja arendamine.
efektiivselt ja optimaalselt ning selle toimimine on
tagatud.
 Asjaajamiskord on koostatud, vajadusel uuendatud.
 Ameti asjaajamisega seotud tegevused on tagatud ning
tekkivad probleemid on lahendatud operatiivselt.
 Dokumentide loetelu on koostatud, vajadusel täiendatud
ja vastab sätestatud nõuetele ning asutuse eripärale.
 Ameti teenistujatele on tagatud asjaajamisalane koolitus
ja abi.
3.3 Ameti dokumendihaldussüsteemi  Dokumendihaldussüsteem
on
üles
ehitatud
administreerimine ja arendamine.
kasutajasõbralikult ning vastab kehtivatele nõuetele,
digitaalses dokumendihaldussüsteemis
sisalduvad
Vahetu juht:
Töötaja:
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3.4 Andmekaitse nõuete täitmise ja

avaliku teabe seaduse nõuete täitmise
korraldamine PMA-s oma
tegevusalasalas.

3.5 Ameti arhiivinduse korraldamine. 





andmed on autentsed, kättesaadavad ning digitaalse
dokumendihaldussüsteemi kasutajaid on vajadusel
nõustatud.
Kehtestatud
dokumentide loetelu, millega on
reguleeritud dokumentidele juurdepääsupiirangud ning
määratud vajalikud sarjad/toimikud, selle järgimine on
tagatud.
Dokumendihaldussüsteemis
on
kasutajaõigused
korrektselt määratud.
Dokumendisarjadele on kehtestatud juurdepääsutingimused.
Asjaajamises lõpetatud dokumendid on Web Desktopis
arhiveeritud
ning
säilitustähtaja
möödumisel
nõuetekohaselt hävitatud.
Avalikustamisele kuuluv teave on ameti veebilehel
nõuetekohaselt avalikustatud ning info muudetud
operatiivselt.
Asutuse andmekaitse põhimõtted on välja töötatud ja
avalikustatud. Andmekaitse nõuete täitmise jälgimine
PMA-s.
Arhivaalid on säilitatud vastavalt sätestatud nõuetele.
Arhiivi ohuplaan ja arhivaalide loetelu on koostatud.
Arhiiviskeem ja nimistud on koostatud ja uuendatud.
Korraldatud on arhivaalide toomine struktuuriüksustest
arhiivi.
Regulaarselt on läbi viidud arhivaalide hindamine ja
korrastamine.
Dokumendid arhiveerimiseks on ettevalmistatud,
kontrollitud.
Hävitamisele kuuluvad arhivaalid on nõuetekohaselt
hävitatud. Arhiiviväärtusega arhivaalid on õigeaegselt üle
antud Riigiarhiivi.
Koostatud on templite ja pitsatite kasutamise ja
haldamise kord.
Vajalikud tõlketööd asutusele tellitud ja sellekohased
lepinguprojektid ettevalmistatud. Kättesaadav teave/info
tõlketeenuse pakkujate kohta asutusele tagatud.
Aruanded on esitatud tähtaegselt.
Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja järjepidev
ülevaade töö tulemustest.
Töörühmade ja komisjonide töös oma pädevuse piires
osaletud, ülesanded täidetud.

3.6 Pitsatite ja templite kasutamise
korraldamine.
3.7 Tõlketööde korraldamine.



3.8 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.




3.9 Töörühmade ja komisjonide töös
osalemine.



3.10 Vahetu juhi ja peadirektori poolt
antud ühekordsete tööülesannete
täitmine.

 Ühekordsed
tähtaegselt.



tööülesanded

on

täidetud

täpselt

ja

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 töövahendeid ja inventari, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks.
4.4 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
Vahetu juht:

Töötaja:
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4.6 Kasutada ametialaseks suhtlemiseks asutuse nimetuse ja sümboolikaga visiitkaarti.
4.7 Esindada vahetu juhi volitusel Põllumajandusametit oma pädevuse piires.
4.8 Tegutseda dokumendihaldusprogrammi Web Desktop administraatorina.
4.9 Õigus määrata ja vajadusel muuta Põllumajandusameti tegevuse käigus tundlikku
informatsiooni sisaldavatele dokumentidele juurdepääsupiirangut.
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
esilekerkinud 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,
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 tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.
7.2 Teadmised,
oskused.

7.3 Töökogemus.
7.4 Isikuomadused.

Vahetu juht:

Kohustuslik
Erialane kõrgharidus

Soovituslik
Magistrikraad või sellele
vastav kvalifikatsioon.

Asutuse töökorralduslike ja töökoha
eesmärgist tulenevat valdkonda
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Põhjalikud teadmised töökoha
tegevusvaldkonnas.
Ühe
võõrkeele
oskus
Oskus planeerida tööprotsessi ja analüüsida erialase
kirjanduse
ja
töö tulemuslikkust.
suhtlemise tasandil.
Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku
teenistust
reguleerivate
õigusaktide
tundmine.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
Kogemus töökoha tegevusvaldkonnas 2
aastat.
Hea
suhtlusoskus
ja
meeskonnatöö
valmidus.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime
osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning
neid rakendada.
Töötaja:
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Hea analüüsivõime ja oskus kasutada
efektiivselt aega.
Suutlikkus sihikindlaks enesetäiendamiseks
ja -arendamiseks.
Võime omandada ja edastada informatsiooni
ning reageerida kiiresti muutustele.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
vastutusvõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on õigusaktid või vajadus tööd
ümber korraldada.

VAHETU JUHT

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

Vahetu juht:

Töötaja:
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