
 

KINNITATUD 

Peadirektori 4.03.2016 

käskkirjaga nr 1.1-1/14 

 
 
 

Esmatasandi tervishoiu osakonna põhimäärus 
 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

1.1 Esmatasandi tervishoiu osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) 

struktuuriüksus. 

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ameti põhimäärusest, 

sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja osakonna põhimäärusest. 

1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal. 

1.4 Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti 

peadirektor.  

1.5 Osakonna asukohaks on Gonsiori 29, 15157 Tallinn. 

 

2. peatükk 

ÜLESANDED 

2.1 Osakonna põhiülesanneteks on: 

2.1.1 oma pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine; 

2.1.2 perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi või nimistu osa 

üleandmise korraldamine; 

2.1.3 perearstide nimistute ja teeninduspiirkondade haldamine ja andmete töötlemine; 

2.1.4 vajaduse korral nimistuga perearstide ajutise asendamise korraldamine; 

2.1.5 osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise 

korraldamine; 

2.1.6 töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise andmete analüüsimine; 

2.1.7 töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituse korraldamine; 

2.1.8 meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine. 

2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond: 

2.2.1 viib läbi avalikke konkursse uue nimistu moodustamise õiguse andmiseks või 

vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks; 



2.2.2 korraldab vajadusel perearsti nimistusse kantud isikute osalist üleandmist uue nimistuna 

perearsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötajale; 

2.2.3 korraldab perearsti nimistute kinnitamist ja nimistute piirsuuruste ja perearsti 

teeninduspiirkondade muutmist; 

2.2.4 määrab vajadusel isiku nimistusse või arvab nimistust välja; 

2.2.5 jälgib nimistute piirsuuruseid ja nimistute piirarvu ning võrdleb nimistuid; 

2.2.6 töötab välja nimistute haldamise põhimõtted; 

2.2.7 vajadusel korraldab perearstilt nimistuga perearstina tegutsemisõiguse äravõtmise; 

2.2.8 korraldab ettenägematu või vältimatu vajaduse ilmnemisel perearsti ajutise asendaja 

leidmise olukorras, kus perearst objektiivsetel põhjustel ise ei taga ajutist asendamist; 

 

2.2.9 peab arvestust perearstide ajutise asendamise kohta; 

2.2.10 tagab ameti veebilehel perearsti nimistute andmed, perearsti ja temaga koos töötavate 

tervishoiutöötajate nimed, perearsti teeninduspiirkonna ja tegevuskoha, nimistu piirsuuruse, 

andmed perearsti asendamise kohta ning äriühingu nime, mille kaudu perearst osutab 

üldarstiabi; 

2.2.11 analüüsib üldarstiabi teenuse osutajate juures töötavate tervishoiutöötajate ja 

töötervishoiuspetsialistide personaliressurssi ja osaleb vajadustele põhineva tööjõuressursi 

planeerimisel;  

2.2.12 teostab üldarstiabi ja töötervishoiuteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks 

koostöös partnerite, sihtrühmadega vajalikke analüüse ja teeb ettepanekuid vajalike uuringute 

või analüüside läbiviimiseks, samuti arengukavade, strateegiate kaasajastamiseks või välja 

töötamiseks; 

2.2.13 valmistab ette oma pädevusse kuuluvates küsimustes dokumentide eelnõud, 

teabematerjale, koostab oma tegevuse kohta kokkuvõtteid; 

2.2.14 arendab oma pädevuse piires siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd; 

2.2.15 oma pädevusvaldkonnas osaleb riigisiseste (piloot)projektide ja välisprojektide 

planeerimisel, koordineerib ja vajadusel osaleb, teeb koostööd või juhib vastavate töögruppide 

tööd; 

2.2.16 analüüsib töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise andmeid, 

haldab nimetatud andmeid ning avaldab analüüsi tulemused iga-aastaselt ameti 

koduleheküljel; 

 

2.2.17 tunnustab meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegijaid ja algatab 

vajadusel tervisekontrolli tegija tunnustamisotsuse kehtetuks tunnistamise; 

 

2.2.18 haldab meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegijate nimekirja koos 

kontaktandmetega ning avaldab selle ameti kodulehel eesti keeles ja inglise keeles; 

 



2.2.19 teeb vajadusel ettepanekuid järelevalveosakonnale järelevalvemenetluse alustamiseks 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse või 

meresõiduohutuse seaduse alusel; 

 

2.2.20 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid üldarstiabi ja töötervishoiu 

valdkondades; 

 

2.2.21 nõustab oma pädevuse piires isikuid; 

 

2.2.22 annab osakonna tegevusvaldkonna piires soovitusi, hinnanguid ja juhiseid; 

 

2.2.23 teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning 

vajadusel annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta. 

 

3. peatükk 

  JUHTIMINE 

3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale 

tervishoiu alal. 

3.2 Osakonnajuhataja: 

3.2.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 

pandud ülesannete täitmise; 

3.2.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 

kontrollib nende täitmist; 

3.2.3 teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta; 

3.2.4 teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse 

algatamiseks. 

3.2.5 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires; 

3.2.6 täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 

3.3 Osakonnajuhatajat asendab peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja. 

 


