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KINNITATUD 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 

käskkirjaga „Haridus- ja Teadusministeeriumi 

teenistujate värbamise ja valiku korra 

kinnitamine“ 

 

 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI TEENISTUJATE VÄRBAMISE JA VALIKU 

KORD 

 

 

1. Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) teenistujate värbamise ja valiku 

korra eesmärk on kehtestada ministeeriumi teenistujate (edaspidi personal) värbamise ja 

valiku korraldamise põhimõtted. 

 

2. Ministeeriumi personali värbamist ning valikut korraldab ministeeriumi personali- ja 

dokumendihalduse osakond (edaspidi PDH osakond). Personali värbamine ja valik toimub 

koostöös PDH osakonna ja värvatava teenistuja vahetu juhiga. Vajadusel kaasatakse 

valikuprotsessi teisi eksperte või valdkonnaga seotud isikuid. PDH osakond vastutab konkursi 

sisulise ja tehnilise korralduse eest. Konkursi algatamise ja kandidaatide erialase hindamise 

eest vastutab vahetu juht. 

 

3. Vaba teenistuskoha täitmiseks analüüsib vahetu juht koostöös PDH osakonnaga olemasoleva 

personali koormatust, töökorraldust, kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning seejärel 

otsustatakse täiendava personali vajadus ning personali värbamise viis. 

 

4. Personali värbamise aluseks on vahetu juhi esildis teenistuja värbamiseks (lisa 1). Enne 

värbamist peab olema koostatud värvatava teenistuskoha ametijuhend. 

 

5. PDH osakonna värbamise ja valikuga tegelev teenistuja (edaspidi värbaja) koostab koostöös 

värvatava teenistuja vahetu juhiga konkursikuulutuse, mis sisaldab vähemalt järgmisi 

andmeid: 

5.1. ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust; 

5.2. teenistusülesannete lühikirjeldust; 

5.3. kandidaadile esitatavaid nõudeid; 

5.4. konkursil osalemiseks nõutavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega; 

5.5. osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust; 

5.6. tähtajalise teenistuskoha puhul tähtaega; 

5.7. teenistuskoha asukohta; 

5.8. kontaktisiku kontaktandmeid. 

 

6. Personali värbamine toimub ühel järgneval viisil: 

6.1. avaliku konkursi teel; 

6.2. sisekonkursi teel; 

6.3. kasutades sihtotsingut. 

 

7. Avalik konkurss kuulutatakse välja Töötukassa veebilehel, ministeeriumi sise- ja välisveebis, 

tööotsinguportaali(de)s ja muudes asjakohastes kanalites. Sisekonkurss kuulutatakse välja 



ministeeriumi siseveebis ning vajadusel ka haldusala asutustes. Sihtotsingut kasutatakse 

ametnike värbamisel juhul kui avalik või sisekonkurss on luhtunud. Avaliku teenistuse 

töötajate värbamisel kasutatakse sihtotsingut juhul, kui on alust arvata, et konkursiga ei ole 

võimalik või mõistlik antud ametikohta täita. 

 

8. Värbamiskanalite valik sõltub värvatava teenistuskoha tegevusvaldkonnast. Värbamiskanali 

valiku teevad koos värvatava teenistuskoha vahetu juht ja värbaja. Kuulutuse avaldamise eest 

vastutab värbaja.  

 

9. Kandideerimisdokumentide esitamiseks ametikohale on aega vähemalt kaks nädalat alates 

konkursikuulutuse avaldamise päevast. 

 

10. Kandidaate koheldakse võrdselt. Kandidaatide kohta käivat infot kolmandatele isikutele ei    

väljastata ning konkursi raames kandideerijate kohta saadav teave on konfidentsiaalne. 

 

11. Valiku käigus määratakse kindlaks kandidaatide sobivus teenistuskohale, kasutades selleks 

erinevaid hindamismeetodeid, sealhulgas: 

11.1. kandideerimisdokumentide analüüsi; 

11.2. kirjalikke töid (essee, tööalane hindamisülesanne vmt); 

11.3. erinevaid teste; 

11.4. intervjuusid; 

11.5. taustauuringuid. 

 

12. Taustauuringu teeb värbaja kandidaadi eelneval nõusolekul või kandidaadi poolt   

kandideerimisdokumentides esitatud soovitaja(te)ga vesteldes. 

 

13. Intervjuul osalevad valitava teenistuja vahetu juht ning värbaja. Vajadusel võivad  intervjuul 

osaleda teised valikuprotsessi kaasatud isikud. Igal intervjueerijal on intervjuu ajal oma roll ja 

ülesanded, mis lepitakse eelnevalt kokku. 

 

14. Valiku langetamisel avaldavad oma arvamuse kandidaatide võimaliku teenistuskohale 

sobivuse kohta kõik valikuprotsessis osalenud isikud. Kandidaatide eelistamisel võetakse 

arvesse nende ameti- ja erialast ettevalmistust, varasemat tööalast tausta ja isikuomadusi. 

Väljavalitud teenistuja peab vastama Haridus- ja Teadusministeeriumi teenistujatele 

kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (lisa 2). 

 

15. Parimale kandidaadile teeb tööle asumise pakkumise vahetu juht. 

 

16. Kandidaate, kes ei osutunud valituks, teavitab värbaja elektronposti teel pärast lõpliku valiku 

tegemist. 

 

17. Kandidaadil on õigus saada värbajalt selgitusi ja põhjendusi värbamise ning valiku tegemise 

ja teda puudutavate otsuste kohta.  

 

18. Konkurss loetakse luhtunuks, kui: 

18.1. sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust; 

18.2. ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vasta 

teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal 

teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil; 

18.3. väljavalitud kandidaat loobub tööle tulemisest. 



 

19. Otsus konkursi luhtumise kohta tehakse kirjalikult 120 päeva jooksul pärast konkursil 

osalemiseks määratud tähtaja möödumist. 

 

20. Asutuse juht või tema volitatud isik võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta 

otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale või võtta tööle teenistusülesannete 

täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata. 

 

21. Valikuprotsess lõppeb protokolli vormistamisega (lisa 3). 

 

 

 

Mare Pihel 

personali- ja dokumendihalduse osakonna juhataja 


