
 

        KINNITATUD 

        Kaitseministri 31.01.2014 

        käskkirjaga nr 34 

        (Muudetud 25.02.2015 kk nr 71) 

 

 

Personaliosakonna põhimäärus 

 

 

I. Üldsätted 

 

1. Personaliosakond (edaspidi osakond) on Kaitseministeeriumi (edaspidi ministeerium) 

osakond, mille ülesanne on toetada avaliku võimu teostamist. 

2. Osakond on aruandekohustuslik ministri ja kantsleri ees. 

 

II. Osakonna juhtimine 

 

3. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kellega minister sõlmib ja lõpetab töölepingu kantsleri 

ettepanekul. 

4. Osakonnajuhataja allub vahetult kantslerile. 

5. Osakonnajuhataja äraolekul täidab tema ülesandeid ministri käskkirjaga kinnitatud 

ministeeriumi kantsleri, asekantslerite ja osakonnajuhatajate asendamise korras nimetatud 

töötaja. 

6. Osakonna koosseisu kinnitab minister. 

 

III. Osakonna ülesanded 

 

7. Lisaks ministeeriumi põhimäärusest tulenevatele osakonna põhiülesannetele osakond: 

1) töötab välja ministeeriumi personali- ja koolituspoliitika põhimõtted; 

2) korraldab ministeeriumi personali- ja koolitustööd ning sisekommunikatsioonialast 

tegevust; 

3) korraldab ministeeriumi, Kaitseressursside Ameti, Seli Tervisekeskuse ja Eesti 

Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi personali- ja palgaarvestust; 

4) konsulteerib ministeeriumi juhtkonda, struktuuriüksuste juhte ja ministeeriumi 

valitsemisala asutusi personalitööd puudutavates küsimustes; 

5) koordineerib personalitööga seotud organisatsiooniliste dokumentide: 

töökorralduse reeglite, palgajuhendi, ameti- ja tööjuhendite jms koostamist; 

6) korraldab ministri ja kantsleri poolt ministeeriumi koosseisus olevale ametikohale 

ametnike ametisse nimetamise ja vabastamise käskkirjade või töötajate 

töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise eelnõude ettevalmistamise; 

7) koordineerib ministeeriumi värbamis- ja valikuprotsessi; 

8) koordineerib personali planeerimise protsessi ministeeriumis; 

9) töötab välja ministeeriumi palgakorraldussüsteemi. 

 

8. Osakond oma ülesannete täitmisel: 

1) koostab oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõud; 

2) töötab välja oma tegevusvaldkonda kuuluvate lepingute eelnõud või osaleb nende 

väljatöötamisel, sõlmib lepingud ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist; 



3) esitab arvamusi ja teeb ettepanekuid osakonna tegevusvaldkonda käsitlevate või 

sellega seotud õigusaktide eelnõude kohta; 

4) osutab abi teiste ministeeriumide valitsemisalasse puutuvate küsimuste 

lahendamisel ministeeriumi vastavatele osakondadele ja teeb nendega koostööd 

osakonna tegevusvaldkonna piires; 

5) vaatab läbi osakonda suunatud ministeeriumile, kaitseministrile, kantslerile või 

asekantsleritele saadetud avaldused, märgukirjad ja muud dokumendid ning valmistab 

ette vastuste ja vajadusel muude dokumentide kavandid. 

 

9. Osakonnale pandud ülesannete täpse, õigeaegse ja õiguspärase täitmise eest vastutab 

osakonnajuhataja. 

 

IV. Osakonna pitsat 

 

10. Osakonnal on eestikeelne sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille välisringil on 

sõna „KAITSEMINISTEERIUM“ ja ringi sees sõna „PERSONALIOSAKOND“. 

(Muudetud 25.02.2015 kk nr 71) 

 


