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PERSONALISPETSIALISTI AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Kantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
AMETNIK Tiia Aur 
OTSENE ÜLEMUS  Linnasekretär 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnasekretär, linnapea 
KEDA ASENDAB määratakse linnapea käskkirjaga, juristi personaliküsimustes 
KES ASENDAB Jurist 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Korraldada personalialast tööd Pärnu Linnavalitsuses 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 Koostab koostöös juristiga oma valdkonnas õigusaktide eelnõud, vormistab 
personalialaseid käskkirju. 
3.2 Koostab koostöös struktuuriüksuste juhtidega ametijuhendid. Jälgib ja kontrollib, et 
ametijuhendid oleksid ajakohased. 
3.3 Korraldab ja viib läbi  personali värbamise ja valimise protseduurid või tellib need 
vastavat teenust pakkuvalt firmalt. 
3.4 Kontrollib teenistusse võtmiseks vajalike dokumentide olemasolu, tutvustab allkirja vastu 
linnavalitsuse  töökorralduse juhendeid. Osaleb uue teenistuja organisatsioonikultuuriga 
tutvustamise protsessis. 
3.5 Tegeleb personaliarvestusega. Peab personali arvestuse andmebaasi personaliarvestuse 
programmi PERSONA alusel. Vajadusel koostab ja esitab statistilisi aruandeid. 

3.6 Koostab puhkuste ajakava, korraldab teenistujate puhkuste vormistamist, peab puhkuste 
kasutamise arvestust ning teeb jaanuarikuus puhkuste inventuuri. 
3.7 Täidab linnavalitsuse teenistujate teenistuslehti. Esitab teenistujate kohta  nõuetekohased 
andmed õigeaegselt Haigekassale. 
3.8 Korraldab koostöös struktuuriüksuste juhtidega arenguvestluste läbiviimist. 
3.9 Osaleb personalitöö eelarve koostamisel ja jälgib kulutuste vastavust eelarvele. 
3.10 Korraldab koostöös struktuuriüksuste juhtidega kutse-või kõrgkooli õpilaste praktikale 
rakendamist.  
3.11 Korraldab koostöös Töötukassaga ja struktuuriüksuse juhtidega  töötute tööpraktika 
sooritamist linnavalitsuses  
3.12 Valmistab ette ja esitab linnasekretärile või linnapeale allkirjastamiseks oma valdkonnas 
sõlmitavad lepingud ja teostab järelevalvet sõlmitud lepingute täitmise üle. 
3.13 Tagab õige personalialase teabe avalikustamise Pärnu linna kodulehel. 
3.14 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 
käigust. 
3.15 Täidab linnapea või linnasekretäri korraldusel ühekordseid ülesandeid. 



IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Saada talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4.2 Viseerida personalialaseid kuludokumente. 
4.3 Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust. 
4.4 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 
tehnilist abi nende kasutamisel.  
4.5 Teha ettepanekuid töökorralduse osas. 
4.6 Teha ettepanekuid tööülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse ja dokumentide 
hankimiseks. 
4.7 Personalispetsialisti õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, 
käesoleva ametijuhendi ja teiste linnavalitsuse personalivaldkonda reguleerivate 
õigusaktidega. 
4.8 Omada juurdepääsu tööalaselt vajalikele elektroonsetele infobaasidele. 
4.9 Mitte võimaldada kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele ning 
mitte kasutada tööalast infot väljaspool tööülesandeid. 
4.10 Kohustub hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud 
isikuandmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või teenistussuhte 
lõppemist. 
4.11 Personalispetsialist vastutab käesolevas ametijuhendis fikseeritud ülesannete 
nõuetekohase ja korrektse täitmise eest. 
 
 
V AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Erialane rakenduslik kõrgharidus 
TÖÖKOGEMUS 
Eelnev töökogemus personalitöö valdkonnas 2 aastat 
 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel  VÄGA HEA    
Inglise keel HEA    
Vene keel HEA    
 
 
VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või on vajadus ümber korraldada tööd struktuuriüksuses. 
 
 
VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
VAHETU JUHT 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
AMETNIK 
TIIA AUR 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 


