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I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus Terviseamet, juhtkond
1.2 Ametinimetus Õigusnõunik
1.3 Ametipositsioon Ametnik
1.4 Vahetu juht Peadirektor 
1.5 Alluvad -
1.6 Asendaja Õigusnõunik
1.7 Asendab Õigusnõunik
1.8 Eritingimused -
1.9 Ametikoha eesmärk Tervishoiu valdkonna  õiguslik toimimine

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS

1. Tervishoiu valdkonna 
registreerimistaotluste, lubade, 
tegutsemisõiguste  ja nendega  seotud 
toimingute õiguslik korrektsus.

 Välja on töötatud menetluskorrad  ja 
protseduurireeglid ning need on vajadusel 
uuendatud.

 Juhtumipõhised nõuanded.
 Haldusaktide tüüpmallid ja eelnõud on 

õiguslikult korrektsed.
2. Tervishoiu valdkonnas väljaantavate 

käskkirjade ja otsuste õiguslik 
korrektsus.

 Õiguslikult sisukad ja korrektsed käskkirjad ja 
otsused.

3. Tervishoiu valdkonna halduslepingute  
õiguslik hinnang,  sh. 
kooskõlastamine.

 Lepingus olevatele puudustele on pööratud 
tähelepanu, koostajale on tehtud muudatus 
ettepanekud.

 Õiguslikult ja eesmärgipärased korrektsed 
lepingud.

4. Tervishoiu valdkonnas vajalike 
lepingukavandite (v. a töölepingud) 
ettevalmistamine, spetsialistilt saadud 
põhjendatud sisendi alusel.

 Koostatud on lepingukavand, mis sisaldab 
lepingu üldpunkte.

 Õiguslikult ja eesmärgipärased korrektsed 
lepingud.

5. Tervishoiu valdkonna komisjonide 
töös osalemine ja õiguslik 
nõustamine.

 Asjakohased ning õiguslikult pädevad 
ettepanekud ja nõuanded.

6. Tervishoiu valdkonna hangete 
õiguslik nõustamine ja pakkumise 
dokumentide koostamine, spetsialistilt 
saadud põhjendatud sisendi alusel.

 Hanget läbiviivale komisjonile/isikutele on 
antud asjakohased ettepanekud ja nõuanded.

 Pakkumise dokumendid on koostatud 
spetsialistidelt saadud sisendi alusel.

 Hange on teostatud.
7. Asutuse teenistujate  nõustamine 

tervishoiuvaldkonnaga seotud 
õigusküsimustes.

 Asjakohased ja õiguslikult korrektsed 
ettepanekud ning nõuanded.

8. Tervishoiu valdkonna õigusaktide 
eelnõude ja muudatusettepanekute 
koostamine, spetsialistilt saadud 
põhjendatud sisendi alusel.

 Õigusaktide eelnõud ja nende 
muudatusettepanekud vastavad normitehnika 
eeskirjadele.

9. Õigusnõunikule suunatud juriidilise 
sisuga kirjadele ja teabenõuetele  

 Pöördumistele on vastatud tähtaegselt.
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vastamine.
10. Koostab dokumendid, mis on seotud 

teenistuskohustuste täitmisega 
kooskõlastab  ja vajadusel arhiveerib 
need vastavalt asutuse 
asjaajamiskorrale.

 Dokumendid on õigeaegselt vormistatud ja 
DORASSE menetlemiseks sisestatud.

 Asutusesisene töö sujub ladusalt.
 Vahetu juht on kursis menetluses olevate 

dokumentidega.
  Dokumendid on leitavad vastavalt asutuses 

kehtivale asjaajamiskorrale ja antud üle 
arhiveerimiseks kolme kuu jooksul peale 
asjaajamisaasta lõppu (säilitusajaga üle 10. 
aasta).

11. Ametiabi andmine.  Puuduvad põhjendatud kaebused.
12. Osaleb koolituste planeerimisel ja 

vajadusel teeb ettekandeid (koolitab 
ameti siseselt).

 Koolitused on toimunud koolitusplaani alusel 
ning vajadusel on korraldatud ka plaaniväliseid 
koolitusi.

 Valdkonnatöö on muutunud ühtlasemaks ja 
efektiivsemaks.

13. Muud ametikoha eesmärgist tulenevad 
ühekordsed ülesanded.

 Ülesanded on täidetud täpselt ja õigeaegselt

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
KOHUSTUSED ÕIGUSED

1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 
ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt.

1. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, 
ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare 
ja asjasse puutuvaid dokumente või nende 
koopiaid (s.h. juurdepääsu piiranguga 
dokumendid) vahetult juhilt ning kõikidelt 
teistelt asutuse teenistujatelt.

2. Peab oma teenistusülesandeid täitma 
erapooletult, sealhulgas valima 
teenistusülesandeid täites igaühe õigusi ja 
vabadusi ning avalikku huvi parimal 
võimalikul viisil arvestava lahenduse.

2. Keelduda ebaseaduslike korralduste 
täitmisest, põhjendades kirjalikult 
keeldumist koos viitega seaduse sättele.

3. Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva 
juhi seadusega kooskõlas olevatest 
teenistusalastest juhistest ja korraldustest, 
samuti ametijuhendist. 

3. Teha ettepanekuid osakonna ja asutuse töö 
paremaks korraldamiseks.

4. Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles 
kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas 
hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks 
teda ametnikuna või kahjustaks 
ametiasutuse mainet.

4. Osaleda eelnevalt kokkulepitud või 
vastavalt vajadusele erialastel koolitustel.

5. Peab kasutama ametiasutuse ning 
ametniku kasutusse antud vara ja 
vahendeid heaperemehelikult ja 
sihipäraselt.

5. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke 
töövahendeid ning vajadusel abi nende 
kasutamisel.

6. Peab teenistus- ja usaldussuhte raames 
aitama kaasa ametiasutuse seadusest 
tulenevate ülesannete täitmisele.

6. Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga 
kaugtöö vormis.
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7. Peab järgima ametnikueetikat ja hoiduma 
korruptsiooniohtlikest tegudest ning ei tohi 
võtta vastu  kingitusi, mida on võimalik 
seostada teenistuskohustuste täitmisega 
või nende täitmata jätmisega.

7. Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, 
kõrvaldama probleemi (selle mõju 
vähendama), mis takistab tema tööülesande 
tulemuslikku, nõuetekohast täitmist.

8. Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise 
rikkumisega tekitatud kahju.

8. Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang 
oma teenistuskohustuste täitmise kohta 
vähemalt kord aastas (arengu- ja 
hindamisvestlus).

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud 
riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset 
ja muud ametialaselt teatavaks saanud 
informatsiooni.

9. Esindada asutust oma vastutusvaldkonda 
kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 
asutusele kohustusi.

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED

1. Kontoriametniku töökoht koos vajaminevate 
kantseleitarvetega, sh. printeri, 
paljundusmasina ja teiste bürooseadmete 
kasutamise võimalus ning lauatelefon.

Teenistuskohale ei ole kehtestatud 
eririietuse nõuet.

2. Arvuti koos vajamineva tarkvaraga. Ametniku riietus  on puhas ja korrektne.
3. Vajadusel juhiga auto kasutamise võimalus.

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
1. Haridustasemele Teise astme kõrgharidus
2.Erialale/õppesuunale Õigusteaduse eriala
3.Töökogemusele Vähemalt 5-aastane õigusalane töökogemus.
4.Teadmistele ja oskustele Tervishoiuvaldkonda reguleeriva seadusandluse ja 

karistus- ning haldusõiguse tundmine.
5.Isikuomadustele ja võimetele Orienteeritus meeskonnatööle, kohanemisvõime, 

vastutusvõime, korrektsus, väga hea 
suhtlemisoskus, positiivne ellusuhtumine ning 
usaldatavus. Hea pingetaluvus.

6.Keeleoskusele Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1). Ühe võõrkeele 
oskus vähemalt kesktasemel.

7.Arvutikasutamise oskustele AO1 kuni AO7.

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust.


