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KINNITATUD 

27. jaanuar 2015. a. 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 
1.1 Struktuuriüksus  
1.2 Ametinimetus Kriisireguleerimise nõunik  
1.3 Ametipositsioon Ametnik  
1.4 Vahetu juht Peadirektor 
1.5 Alluvad Peadirektori ühekordsete ülesannete (õppuse 

ettevalmistus, osalemine, sündmuse 
lahendamine) täitmiseks käskkirjaga määratud 
teenistujad 

1.6 Asendaja Peadirektori poolt määratud teenistuja 
1.7 Asendab Peadirektori poolt määratud teenistujat 
1.8 Eritingimused Vajadusel töötamine väljaspool tööaega 
1.9 Ametikoha eesmärk Terviseameti hädaolukorraks valmisolek, 

erinevate teenuseosutajate tegevuste 
koordineerimine. Hädaolukorra lahendamise 
korraldus. 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas töötav pädev isik, kes koordineerib haiglate, 
kiirabi, laborite, verekeskuste jt asutuste koostööd kriisireguleerimise, sealhulgas 
hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste 
toimepidevuse tagamiseks. Kriisireguleerimise nõuniku ülesandeks on esindada 
Terviseametit õppustel ja vajadusel hädaolukorra või kriisi üleriigilises 
operatiivjuhtimises.  
1. Riigi hädaolukordade 

riskianalüüsidest ja 
lahendamise plaanidest 
lähtuvalt  asutuse 
hädaolukorraks valmisoleku 
planeerimine 

 Asutuse üldisest arenguvisioonist 
(strateegiast) lähtuvalt on olemas pikaajaline 
kava hädaolukordadeks valmisoleku tegevuse 
jätkusuutlikuks ja teiste ametkondade 
tegevusega integreeritud arendamiseks. 

 Asjakohased ettepanekud asutuse struktuuri, 
hädaolukordade lahendamiseks vajaliku 
tehnilise ressursi hankimiseks ja  
töökorralduse määramiseks. 

 Asjatundlikud ettepanekud asutuse ja 
struktuuriüksuste tööplaanidesse. 

2. Asutuse ja selle 
struktuuriüksuste  
hädaolukorra töökorraldust 
tagavate  dokumentide 
väljatöötamine    

 Kõik asutuse tööprotsessid on hinnatud  
hädaolukordade lahendamise töökorraldusest 
lähtuvalt ja õigeaegselt on tehtud asjakohased 
ettepanekud nende täiendamiseks. 

 Täiendavad tegevusjuhised jt sisemised 
töökorralduslikud dokumendid asutuse ja 
selle struktuuriüksuse tööks hädaolukorras. 

 Kõik kriisijuhtimisalased dokumendid ja 
vajalikud õigusaktid on koondatud üheks 
toimikuks ja tehtud kättesaadavaks asutuse 
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kriisijuhtimismeeskonnale. 
3. Struktuuriüksuste ja töötajate 

hädaolukorraks valmisoleku 
hindamine 

 Iga-aastane ülevaade asutuse 
struktuuriüksuste tegelikust valmisolekust. 

 Asjakohased ja konkreetsed ettepanekud 
asutus ja struktuuriüksuste juhtidele 
valmisoleku tõhustamiseks ja 
struktuuriüksuste töötajate tööülesannete 
määramiseks. 

4. Koolituste planeerimine ja 
läbiviimine asutuse ja selle 
struktuuriüksuste 
hädaolukorra lahendamiseks 
ettevalmistamiseks  

 Asjakohane ja õigeaegne sisend asutuse  iga-
aastasesse koolitusplaani. 

 Efektiivsed koolitusüritused. 

 Korrektselt täidetud koolitusplaan. 

5. Õppuste planeerimine ja 
läbiviimine 

 Asutuses toimuvad regulaarsed asutuse või 
selle üksikute üksuste tasemel õppused. 

 Asutuse tulemuslik osavõtt teiste 
ametkondade korraldatud õppustest. 

 Õppused on korrektset dokumenteeritud ja 
õppusel osalejad on saanud asjakohast 
tagasisidet. 

 Asutus on esindatud üleriigilistel õppustel. 
6. Kriisireguleerimisalane tegevus  Eesmärgipärane ja tulemuslik tegutsemine 

hädaolukorras asutuse kriisijuhtimis-
meeskonnas. 

 Asutus  on  esindatud üleriigilises 
operatiivjuhtimises. 

7. Koostöö asutuse partneritega  
kriisireguleerimise valdkonnas 

 Kursisolek  asutuse kõikide partnerasutuste ja 
-organisatsioonide kriisireguleerimis-alase 
võimekuse ja arengutega, sh õigusruumiga ja 
selle muutmise plaanidega. 

 Adekvaatne ja õigeaegselt täiendatud 
teadmine partnerasutuste – ja 
organisatsioonide kriisijuhtimise korraldusest, 
sh juhtimiskontaktidest ning need on 
kättesaadavad asutuse kriisijuhtimis-
meeskonnale. 

 Juhtkond on õigeaegselt informeeritud 
kõikidest olulistest muudatustest 
partnerasutuste ja organisatsioonide 
kriisivõimekuses. 

 Tulemuslik osavõtt asutusele olulistest 
töökoosolekutest jt partnerasutuste ja –
organisatsioonide hädaolukordadeks 
valmistumise töövormidest. 

 Asjatundlikud ja õigeaegselt esitatud 
ettepanekud teiste ametkondade 
ettevalmistatud kriisireguleerimisalastesse 
dokumentidesse. 

8. Rahvusvaheline koostöö  Asjakohased teadmised EL jt rahvusvaheliste 
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asutuse töövaldkonda 
kuuluvates kriisireguleerimise 
valdkondades, sh piiriüleste 
terviseohtudega seoses 
 

organisatsioonide ja oluliste partnerriikide 
kriisivõimekusest, töökorraldusest ja 
kriisijuhtimisstruktuurist. 

 Kursisolek oluliste rahvusvaheliste 
arengutega, sealhulgas asjakohase 
dokumentatsiooniga. 

 Juhtkond on õigeaegselt informeeritud 
kõikidest olulistest muudatustest 
rahvusvahelises töökorralduses. 

 Adekvaatne teadmine rahvusvaheliste 
institutsioonide ja oluliste partnerriikide 
juhtimiskontaktidest ning need on tehtud 
kättesaadavaks asutuse kriisijuhtimis-
meeskonnale. 

 Eesmärgipärane ja tulemuslik osavõtt 
rahvusvaheliste töögruppide tegevusest. 

9. Osalemine asutuse 
tegevusvaldkonna 
kriisireguleerimisalases 
õigusloomes 

 Asjatundlikud ja õigeaegsed ettepanekud 
olemaoleva õigusruumi muutmiseks ja teiste 
ametkondade koostatud õigusaktide 
eelnõudele. 

10. Oma tegevusest 
töökokkuvõtete ja aruannete 
koostamine 

 Asutuse juhtkond on adekvaatselt ja 
regulaarselt informeeritud töö tulemustest. 

 Õigeaegselt ja korrektselt  koostatud ning 
esitatud aruanded. 

11. Muud ametikoha eesmärgist 
tulenevad ühekordsed 
ülesanded 

 Täpselt ja õigeaegselt täidetud ülesanded. 

12. Oma töövaldkonnaga seotud 
teabe avalikustamine koostöös 
avaliku suhete juhiga 

 Ühiskonnale ettenähtud teave on korrektselt 
ja õigeaegselt avalikustatud. 

 
 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 
KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Peab oma teenistusülesandeid 
täitma ausalt, asjatundlikult ja 
hoolikalt 

Laiemalt on õigused käsitletud lisaks avaliku 
teenistuse seaduses ning asutuse 
töökorralduslikes dokumentides. 

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

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt oma 
vastutusvaldkonnaga seotud tööks vajalikku 
informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, 
kommentaare ning asjassepuutuvaid 
dokumente või nende koopiaid (v.a. 
juurdepääsu piiranguga dokumendid). 

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

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 
põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 
seaduse sättele. 
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ametnik teavitama vahetut juhti. 
4. Peab käituma väärikalt nii 

teenistuses olles kui ka väljaspool 
teenistust, sealhulgas hoiduma 
tegevusest, mis diskrediteeriks 
teda ametnikuna või kahjustaks 
ametiasutuse mainet. 

Teatama esimesel võimalusel oma vahetule 
juhile igast teenistuskohustuste täitmisega 
seotud probleemist, mida ta ei ole suutnud 
kõrvaldada. 

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

Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud 
ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja 
võimalustele. 

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

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

7. Peab hüvitama 
teenistuskohustuste süülise 
rikkumisega tekitatud kahju. 

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

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

 

9. Peab järgima ametnikueetikat ja 
hoiduma korruptsiooniohtlikest 
tegudest ning ei tohi võtta vastu  
kingitusi, mida on võimalik 
seostada teenistuskohustuste 
täitmisega või nende täitmata 
jätmisega. 

 

 
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 
1. Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega. 
Printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise 
võimalus. Laua- ja mobiiltelefon. 

 
 
Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse 
nõuet. 

2. Sülearvuti koos vajamineva 
tarkvaraga.  

3. Pildistamis- ja 
salvestamisseadmed 

4. Vajadusel asutuse auto kasutamise 
võimalus (koos juhiga). 

 
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE1 

5.1 Haridustasemele Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus  
5.2 Erialale/õppesuunale Meditsiin, tervisekaitse, rahvatervis, 

                                                 
1 Seda osa võib täiendada ametiprofiil 
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loodusteadus, keskkonnakaitse,  avalik haldus 
või muu lähedane distsipliin 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 5-aastane töökogemus ja meeskonna  
juhtimiskogemus 

5.4 Teadmistele ja oskustele  B-kategooria juhiload. 

 Peab orienteeruma väga hästi Eesti 
Vabariigi riigikorralduses, õigussüsteemis 
ja avaliku halduse protsessides.  

 Avalikku teenistust puudutavate 
õigusaktide väga hea tundmine.  

 Kasuks tuleb labori töökorralduse 
tundmine.  

 Ametikohal vajalikud (elementaarsed) 
majandusalased teadmised.  

 EL, sh liikmesriikide ja EK erinevad 
tööorganid ja sireriiklikult tasemel oma 
valdkonna korralduse väga hea tundmine.  

 Ülevaade tervishoiuteenuste 
korraldamisest, halduskoostööst ning 
valdkonnaga seotud  õigusaktide, 
poliitikakujundamise ja 
strateegiadokumente tundmine. 

 Ülevaate omamine riigi infosüsteemidest. 
5.5 Isikuomadustele ja võimetele  Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, 

sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu 
otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, 
võime näha ette ja hinnata otsuste tagajärgi 
ning vastutada nende eest. 

 Väga hea analüüsi- ja üldistusvõime. 

 Juhtimisvõime. 

 Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime 
välja töötada uusi lahendusi, võtta omaks ja 
viia ellu muudatusi. 

 Tulemusele orienteeritus – organisatsiooni 
ja oma tegevuste eesmärkide teadvustamise 
ja tegevustele õige prioriteedi omistamise 
võime. 

 Väga hea suhtlemisoskus. 

 Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka 
pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega. 

 Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 
meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 
meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

 Väga hea pingetaluvus. 

 Õppimis- ja vastutusvõime, korrektsus, 
positiivne ellusuhtumine ning usaldatavus. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - C1. Inglise keel - B1. Vene keel - 
kesktase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO 7  
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VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või 
pärast arenguvestlust. 

 
 
 


