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KINNITATUD
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga „Analüüsiosakonna analüütiku
(uuringud) ametijuhendi kinnitamine“
Ametijuhend
Ametikoht
Ametnik
Vahetu ülemus
Allüksus
Alluvad
Keda asendab
Kes asendab
Lisafunktsioon

Analüütik (uuringud)
Mart Reinhold
Juhtivanalüütik (uuringud)
Analüüsiosakond
Juhtivanalüütik (uuringud), analüütik (statistika),
analüütik (uuringud)
Juhtivanalüütik (uuringud), analüütik (statistika),
analüütik (uuringud)
-

Teenistuse eesmärk
Tagada Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi: ministeerium) vastutusala puudutavate
poliitiliste otsuste kujundamiseks, õigusaktide koostamiseks, arenguprognoosideks,
elluviidud poliitikate seireks ja mõju analüüsiks vajalike uuringute ja analüüside olemasolu.
Peamised teenistusülesanded
1. Valdkonna planeerimiseks ja
arenguks vajaliku informatsiooni
koondamine:
1.1. Ministeeriumi ja vastutusala
uuringuvajaduste perioodiline
kaardistamine ja koondamine
uuringute ning analüüside plaani.
1.2. Indikaatorite väljatöötamine.
2. Uuringute ja analüüside tellimine
koostöös eri osapooltega.

3. Analüüside ja ülevaadete
koostamine.
3.1. Väiksemamahuliste uuringute
läbiviimine vastavalt uuringute
plaanile.
3.2. Kirjanduse ülevaadete ja
statistiliste ülevaadete
koostamine.

Töötulemused ja kvaliteet
 1-5 aasta uuringuplaanid on läbimõeldud, eri osapooltega
kooskõlastatud ja avalikustatud.
 Välja on töötatud valdkonna strateegilistele eesmärkidele
vastavad indikaatorid.

 Tellitavate uurimistööde lähteülesanded on läbi mõeldud
vastavad ministeeriumi vajadustele ning on eri osapooltega
kooskõlastatud.
 Ministeerium on uuringute tellijana nõudlik ja asjatundlik.
 Uuringute tulemused on tutvustatud ning tehtud
kättesaadavaks.
 Uuringute andmed on kirjeldatud ja arhiveeritud.
 Uuringud on läbi viidud asjatundlikult.
 Kirjanduse ülevaated ja statistilised ülevaated
on süsteemsed, korrektsed ja usaldusväärsed.
 Analüüside ja uuringute tulemused on avalikustatud ja
tutvustatud.
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4. Osalemine rahvusvaheliste
aruannete ja analüüside
koostamisel ning küsimustikele
vastamisel.
5. Muude pädevusvaldkonda
kuuluvate tegevuste
korraldamine ja koordineerimine,
osalemine töökoosolekutel,
töögruppides.

 Ministeeriumist rahvusvahelistele koostööpartneritele välja
minevad materjalid on asjakohased, korrektsed ja
analüütiliselt pädevad.
 Muud seotud tegevused on edukalt ja pädevalt läbi viidud.

Analüütikul on õigus:
1. esindada osakonda osakonnajuhataja nõusolekul oma valdkonna ülesannete täitmisel sh hariduse
andmekogude valdkonda puudutavate poliitiliste otsuste vastuvõtmiseks vajalike strateegiate ja
kontseptsioonide jms väljatöötamiseks loodud töögruppides;
2. saada ministeeriumi teenistujatelt ja teistelt struktuuriüksustelt vajalikku informatsiooni ja
dokumente teenistusülesannete täitmiseks;
3. teha osakonnajuhatajale ettepanekuid osakonna töökorralduse kohta;
4. teha osakonnajuhatajale ettepanekuid enda koolitamiseks;
5. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja –tingimusi.
Õiguste ja volituste piirid on
sätestatud:

Töö hindamise aluseks on:




avaliku teenistuse seaduses;
korruptsioonivastases seaduses;

 analüüsiosakonna põhimääruses;
 muudes ministeeriumi töökorraldust sätestavates dokumentides;
 käesolevas ametijuhendis.
 arenguvestluste protokollid;
 tööplaani täitmise aruanne;
 käesolev ametijuhend.

Teenistusse võtmise eeldused
Nõuded haridusele:




Nõuded kogemustele:



kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon;
soovitav eri- või tööalane täienduskoolitus koolitus viimase
aasta jooksul teenistuses vajalike teadmiste ja oskuste
täiendamiseks.
töökogemus riigi- või omavalitsuses või erasektoris sarnase
tasemega spetsialisti kohal vähemalt kaks aastat.
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Nõuded teadmistele ja
oskustele:







Nõuded
isiksuseomadustele:









põhjalikud teadmised analüüsi meetoditest ja nende
kasutamisoskus;
hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus;
eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, väga hea
suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
inglise keele oskus B2- või sellele vastavalt tasemel;
arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide
ulatuses;
teadmised haridusvaldkonnast;
avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine.
analüüsi ja sünteesivõime;
kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, tagajärgede
ettenägemisvõime, usaldusväärsus, korrektsus, täpsus;
algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ning
elluviimiseks;
stressitaluvus;
lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

Aune Valk
analüüsiosakonna juhataja
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