SELETUSKIRI
määruse eelnõu
„Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“
juurde
Selleks, et uue ametiasutuse teenistuskohti täita ja hinnata ametnike vastavust ametikoha
nõuetele, on vaja esmalt teada, millised on teenistuskohtadele esitatavad nõuded. Üldised
nõuded teenistuskohtadele tulenevad ATS-ist ja ATS § 14 lõike 3 alusel kehtestatud
volikogu määrusest, täpsemad nõuded kehtestatakse ametijuhendis.
Ametijuhendid ja tööülesannete kirjeldused saab kehtestada pärast uue ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning ametnike haridusele, töökogemusele,
teadmistele ja oskustele esitavate nõuete kehtestamist uue volikogu poolt. Pärast seda saab
välja saata teated üleviimise, ümberpaigutamise või koondamise kohta ning pärast teadete
väljastamist on võimalik koostada vastavad käskkirjad.
Volikogu määruse eesmärk on tagada sarnaseid avaliku võimu ülesandeid täitvate ametnike
osas ühtlane kvaliteeditasand. Kuna aga ametnikud tegelevad avalikus teenistuses väga
erinevate ülesannetega, on teatud ulatuses võimalik nõudeid kehtestada ka ametijuhendiga.
Ametijuhendi tasandil kehtestatud nõuded peavad olema kooskõlas volikogu määrusega
ning vastama ametikohale ettenähtud teenistusülesannetele.
Nõuded on jagatud neljaks:
 nõuded haridusele: ATS-i kohaselt peab ametnik olema vähemalt keskharidusega.
Täpsustada võib ametijuhendiga nii haridustaseme liiki kui ka spetsiifilist valdkonda.
Täpsustavad nõuded on näiteks nõue omada kutsekeskharidust, bakalaureusekraadi,
magistrikraadi, doktorikraadi või nõue omada teatud erialast haridust (näiteks
sotsiaalteaduse, loodusteaduse, humanitaarteaduse bakalaureust);
 nõuded töökogemusele: siia alla kuulub isiku varasem praktiline tööalane tegevus ja
senised tööalased saavutused. Samuti kuulub siia alla juhtimiskogemus;
 nõuded teadmistele: siia alla kuuluvad nii nõuded teatud spetsiifilise valdkonna, nt
majandus-, õigus-, ja keskkonnavaldkonna teadmistele kui ka nõuded ametniku
laialdasematele teadmistele ühiskonnast, majandusest, poliitikast vms;
 nõuded oskustele: siia alla kuuluvad nii otseselt isikuga seonduvad oskused (nt
suhtlemis- ja esinemisoskus, meeskonnatööoskus) kui ka isiku intellekti ja võimetega
seotud oskused (nt võõrkeelte- ja arvutioskus).
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