
TERVISEAMET 
 

 

 1 / 5 

 

KINNITATUD 

2. märts 2016. a. 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Esmatasandi tervishoiuosakond 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist  

1.3 Ametipositsioon Ametnik 

1.4 Vahetu juht Esmatasandi tervishoiuosakonna juhataja 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Teised osakonna teenistujad osakonna juhataja 

korraldusel 

1.7 Asendab Teised osakonna teenistujad osakonna juhataja 

korraldusel 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Esmatasandi personalipoliitika kavandamine ja selle 

rakendamiseks vajalike kontseptsioonide 

koostamine sh perearstide tööjõuressursi 

analüüsimine ja vajaduspõhine planeerimine, 

vajadusel nimistuga perearsti ajutise asendamise 

korraldamine. 

 
 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Esmatasandi personalipoliitika 

kavandamine 

� lähteülesanded on tähtaegselt koostatud; 

� analüüsi läbiviimisel ja dokumentide 

koostamisel on kaasatud huvitatud osapooled 

ning koostööpartnerid; 

� kvaliteetsed tööd on tähtaegselt teostatud ja 

tulemusi koostööpartneritele tutvustatud; 

� analüüsid ja dokumendid on avaldatud 

Terviseameti veebilehel; 

� töö tulemused on viidud täitjateni; 

� analüüside ja uuringute tulemused on 

kasutatavad poliitikate väljatöötamisel ja 

rakendamisel; 

� sihtrühmadele on vajadusel korraldatud 

valdkonnapõhiseid teavitamiskampaaniaid, 

seminare ja koolitusi; 

� vajadusel on tehtud asjakohaseid esitlusi. 

2. Perearstide personaliressurssi 

analüüsimine ja planeerimine  

� lähteülesanded on tähtaegselt koostatud ning 

kooskõlastatud koostööpartneritega, omatakse 

ülevaadet perearstide vajadusest; 

� analüüsi läbiviimisel ja dokumentide 

koostamisel on kaasatud huvitatud osapooled 

ning koostööpartnerid; 

� töö on kvaliteetselt ja tähtaegselt teostatud ja 

tulemusi koostööpartneritele tutvustatud; 
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� töö tulemused on kasutatavad poliitikate 

väljatöötamisel ja rakendamisel; 

� sihtrühmadele on vajadusel korraldatud 

valdkonnapõhiseid teavitamiskampaaniaid, 

seminare ja koolitusi; 

� vajadusel on tehtud asjakohaseid esitlusi; 

� vajalik info personaliressursi ja 

täiendkoolituse vajadusest on vajalikesse 

töögruppides või  komisjonides esitatud ning 

tagasisidena osakonda edastatud; 

� projektid on eesmärgipäraselt planeeritult ja 

vastavalt eelarvele ellu viidud. 

3. Perearstide ja pereõdede 

asendussüsteemi korraldamine ja 

arendamine  

 

� ülesanded on täidetud õigeaegselt ja soovitud 

kvaliteediga; 

� asendust sooviva perearsti, üldarstiabi osutava 

äriühingu või pereõe kokku viimine 

tervishoiutöötajast (arstist või õest) asenduse 

pakkujaga, mis tagab asendust soovivale 

perearstile, üldarstiabi osutavale äriühingule 

või pereõele  etteantud ajaperioodil 

tervishoiutöötajast (arsti või õe) lepingulise 

asendaja; 

� põhjendatud ettepanekud asendusteenuse 

lepingute kaasajastamiseks; 

� koostööpartnereid on informeeritud ja nendega 

on konsulteeritud; 

� lepingud on eesmärgipäraselt planeeritult ja 

vastavalt eelarve võimalustele sõlmitud; 

� asenduse pakkujatele riigipoolse asendustasu 

maksmine ja teenus on korraldatud. 

4. Asenduspakkujate andmestiku 

pidamine, registreerimine ja statistika 

� ajakohastatud ülevaade asenduspakkujate 

vajadusest ja arvust; 

� põhjendatud ettepanekud asenduslepingute 

sõlmimiseks; 

� aruanded on koostatud korrektselt, 

argumenteeritult ja õigeaegselt. 

5. Esmatasandiga sh peremeditsiiniga 

seotud õigusaktide ja nende 

seletuskirjade ettevalmistamises 

osalemine. 

� hinnangud ja nõuanded on asjakohased ja 

rakendatavad; 

� ülesanded on täidetud õigeaegselt ja soovitud 

kvaliteediga. 

6. Osakonna juhataja määratud 

maakondliku üldarstiabi 

koordineerimine, monitooring, 

üldarstiabi osutajate nõustamine. 

� välja on kujunenud koostööpartnerite 

võrgustik; 

� omatakse ajakohast informatsiooni ja teadmisi 

oma vastutuspiirkonnast; 

� tööks vajalik informatsioon on osakonnale 

edastatud õigeaegselt; 

� üldarstiabi osutaja, kelle taotletav info ületab 

peaspetsialisti pädevust, on suunatud vahetule 

juhile. 
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7. Klientide ja koostööpartnerite 

nõustamine 

 

� hinnangud ja nõuanded on asjakohased ja 

rakendatavad; 

� ülesanded on täidetud õigeaegselt ja soovitud 

kvaliteediga; 

� kliendi, kelle taotletav info ületab 

peaspetsialisti pädevust, on suunatud vahetule 

juhile või teise Terviseameti teenistuja poole 

või talle on selgitatud, milline organisatsioon 

eeldatavalt vajalikku infot omab. 

8. Oma ülesannetest, tegevusest ja 

tulemustest teavitamine; 

töökokkuvõtete, analüüside ja aruannete 

koostamine 

� osakonna juhatajat on regulaarselt  

informeeritud töö tulemustest; 

� ülesanded on täidetud õigeaegselt ja soovitud 

kvaliteediga. 

9. Koostöö Terviseameti teiste 

teenistujatega 

� peaspetsialist on õigeaegselt hankinud oma 

tööks vajaliku teabe / vahetanud teavet 

Terviseameti teise teenistujaga; 

� peaspetsialist osaleb vastavalt oma pädevusele 

Terviseameti töörühmades, võtab osa 

koosolekutest jt sarnastest koostööorganitest. 

10. Koostöö teiste riigiasutuste asjakohaste 

struktuuriüksustega ning teiste 

organisatsioonidega 

� efektiivne koostöö partneritega osakonna 

juhataja teadmisel. 

11. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 

ühekordsete ülesannete täitmine 

� ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt 

täidetud. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING 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 (v.a juurdepääsu piiranguga 

dokumendid) otseselt ülemuselt 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 Terviseameti 

töö paremaks korraldamiseks. 

 

4. Peab käituma väärikalt nii teenistuses 

olles kui ka väljaspool teenistust, 

sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 

4. Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt 

vajadusele erialastel koolitustel. 
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diskrediteeriks teda ametnikuna või 

kahjustaks ametiasutuse mainet. 

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. 

 

7. Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, 

kõrvaldama probleemi (selle mõju 

vähendama), mis takistab tema 

tööülesande tulemuslikku, 

nõuetekohast täitmist. 

7. Teatada esimesel võimalusel oma vahetule 

juhile igast tööülesannete täitmisega seotud 

probleemist, mida ta ei ole suutnud 

kõrvaldada. 

8. Peab hüvitama teenistuskohustuste 

süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

8. Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang 

oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

vähemalt kord aasta jooksul (arenguvestlus). 

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 

Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning lauatelefon. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud 

eririietuse nõuet.  

 

Ametniku riietus on puhas ja korrektne. 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  

Vajadusel juhiga auto kasutamise 

võimalus. 

 

 

 
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Meditsiinialane kõrgharidus või kõrgharidus 

riigiteaduste /haldusjuhtimise, sotsiaalteaduste 

valdkonnas. 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 3-aastane töökogemus (soovitavalt 

töötervishoiuga seotud valdkonnas). 

5.4 Teadmistele ja oskustele 1. Head teadmised tervishoiualasest seadusandlusest 

Eestis. 

2. Head teadmised üldarstiabi korraldusest Eestis . 

3. Head teadmised riigi põhikorrast, avaliku halduse 

organisatsioonist ja avalikku teenistust 

reguleerivatest õigusaktidest. 
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4. Oskus planeerida oma tööd ja määrata prioriteete.  

5.Oskus seostada enda ja oma struktuuriüksuse tööd 

organisatsiooni tegevuse ja eesmärkidega. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele 1. Analüüsivõime. 

2. Pingetaluvus. 

3. Koostöövalmidus. 

4. Orienteeritus meeskonnatööks. 

5. Algatusvõime uute lahenduste väljatöötamiseks 

ja elluviimiseks. 

6. Arengule orienteeritus. 

7. Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. 

5.6 Keeleoskusele 1. Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1). 

2. Inglise keele oskus suhtlustasandil koos 

teenistusülesannetest tuleneva sõnavara 

valdamisega. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 
VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 

 

 


