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KINNITATUD 
18. aprill 2016. a. 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Tervishoiutöötajate  ja tegevuslubade registrite 
osakond 

1.2 Ametinimetus Osakonnajuhataja  
1.3 Ametipositsioon Ametnik 
1.4 Vahetu juht Peadirektori asetäitja tervishoiu alal  
1.5 Alluvad Osakonna teenistujad 
1.6 Asendaja Osakonnajuhatajat asendab peadirektori või tema 

asetäitja poolt määratud teenistuja 
1.7 Asendab Osakonna teenistujaid ja vajadusel peadirektori 

asetäitjat tervishoiu alal  
1.8 Eritingimused - 
1.9 Ametikoha eesmärk Juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud 

eesmärkidele ning tagab osakonnale 
pandud ülesannete täitmise 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 
1. Tervishoius asutamis- ja 

tegutsemisõiguste valdkonna 
koordineerimine (sh. 
tervishoiuteenuse osutajate 
pädevushindamise valdkonna 
korraldamine). 

⇒ Kõik tervishoiu valdkonna asutamis- ja 
tegutsemisõigustega seotud üksused on saanud 
ühetaolise sisendi töö korraldamiseks. 

⇒ Asjatundlikud ettepanekud asutamis- ja 
tegutsemisõiguste poliitikadokumentidesse. 

⇒ Pädevushindamise osas tehakse koostööd 
kutseliitude ja teiste asutuste/ 
organisatsioonidega. 

2. Osakonna töö strateegiline ja 
operatiivne planeerimine. 

 

⇒ Terviseameti üldisest arenguvisioonist 
(strateegist) lähtuvalt on olemas keskpikk kava 
osakonna tegevuse arendamiseks ja seda on 
vajadusel uuendatud riigieelarve 
planeerimistsüklist lähtuvalt.  

⇒ Osakonna teenuse sihtrühmad on kaardistatud ja 
nende ootused teenusele on kindlaks tehtud. 

3. Osakonna juhtimine, töö korraldamine  
ning edendamine. 

 

⇒ Osakonnas on efektiivne töökorraldus ja iga 
teenistuja tööülesanded, sh töö maht, -jaotus,  
õigused ja vastutus jmt asjaolud on kindlaks 
määratud ning teenistujad peavad sellest kinni. 

⇒ Keskpikast kavast lähtuvalt on välja töötatud 
realistlikud keskpikad ja iga-aastased 
eesmärgid. 

⇒ Osakonna väljundid eesmärkide saavutamiseks 
on kirjeldatud ja nendega seotud põhiprotsessid 
(tegevused) on kaardistatud, riskid hinnatud ja 
riskide maandamise kava ellu viidud. 
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⇒ Osakonna tööks vajalikud juhendmaterjalid on 
välja töötatud ja juurutatud igapäevases 
töökorralduses. 

⇒ Osakonnas on välja töötatud ja juurutatud 
efektiivne juhtimiskontroll; sh peetud 
tööajaarvestust, koostatud puhkusekavad jmt 
töökorralduslikud dokumendid ning need on 
õigeaegselt esitatud 

⇒ Terviseameti juhtkonnale on vajadusel tehtud 
asjakohane ettepanek osakonna struktuuri 
muutmise osas. 

⇒ Asjaajamine ja dokumendihaldus osakonnas 
toimub nõuetekohaselt. 

⇒ Osakonna teenistujate vahel on tööülesanded 
jagatud, ametijuhendid koostatud ning vajadusel 
uuendatud. 

⇒ Teenistujatega on läbi viidud arengu- ja 
hindamisvestlused. 

4. Osakonna eesmärkide saavutamise ja 
tööplaani täitmise korraldamine. 

 

⇒ Iga-aastastest eesmärkidest lähtuv prioriteete 
arvestav aasta tööplaan on õigeaegselt koostatud 
ja juhtkonnale esitatud. 

⇒ Teenistujatele on antud õigeaegselt asjakohased 
juhised töö teostamiseks ja nad saavad vajalikku 
tagasisidet. 

5. Osakonna töö kvaliteedi tagamine. ⇒ Menetlus büroos on nõuetekohane (vastab 
õigusaktidele). 

⇒ Osakonna juhtimisega ja selle töö 
korraldamisega seotud tegevused on regulaarselt 
(vähemalt kord aastas) üle vaadatud, teenistujate 
ja vahetu juhiga läbi räägitud ja vajadusel 
korrigeeritud. 

⇒ Teenustega seotud teabematerjal on välja 
töötatud ja tehtud klientidele kättesaadavaks. 

⇒ Sihtrühmad on rahul neile osutatud teenuse 
kvaliteediga. 

⇒ Osakonna tegevusele puuduvad põhjendatud 
kaebused. 

6. Osakonna ülesannetest, tegevusest ja 
tulemustest teavitamine. 

⇒ Osakonna tegevusest avaldatakse regulaarselt 
ülevaateid, kirjutisi jt asjakohaseid 
meediaväljundeid. 

7. Koostöö korraldamine Terviseameti 
teiste struktuuriüksustega. 

⇒ Osakonna on õigeaegselt saanud oma tööks 
vajaliku sisendi ja teinud büroo sisendit 
vajavatele teistele struktuuriüksustele selle 
õigeaegselt kättesaadavaks. 

⇒ Osakonna töö lähtub omavahelises koostöös 
kokkulepitust / ametisisesest töökorraldusest;  

⇒ Puuduvad teiste üksuste põhjendatud 
pretensioonid. 
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⇒ Osakonna teenistujad osalevad vastavalt oma 
pädevusele Terviseameti töörühmades. 

8. Koostöö teiste riigiasutuste 
asjakohaste struktuuriüksustega ning 
teiste organisatsioonidega. 

⇒ Osakond on õigeaegselt saanud oma tööks 
vajaliku sisendi ja teinud osakonna sisendit 
vajavatele teistele organisatsioonidele selle 
õigeaegselt kättesaadavaks. 

⇒ Puuduvad põhjendatud pretensioonid. 
⇒ Osakonna teenistujad osalevad vastavalt 

kokkulepitule teiste organisatsioonide 
töörühmades. 

9. Rahvusvaheline koostöö 
(tervishoiutöötajate vaba liikumise EL 
pädeva asutuse ülesannete täitmine). 

⇒ Kursisolek EL tasemel valdkonna arenguga. 
⇒ Tervishoiutöötajate asutamis- ja 

tegutsemisõiguse valdkonnas Terviseameti kui 
kompetentse asutuse ülesanded Euroopa Liidu, 
Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi 
Konföderatsiooni piires õigeaegselt ja 
korrektselt täidetud. 

⇒ Asjakohased ja pädevad ettepanekud 
rahvusvahelises koostöös, selle korraldamiseks.  

10. Koostöö tervishoiutöötajaid 
ettevalmistavate õppeasutustega 
tervishoiutöötajate koolituse, 
registreerimise, 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
vallas. 

⇒ Õppeasutused on saanud õigeaegselt asjakohase 
sisendi. 

⇒ Terviseamet on õigeaegselt informeeritud 
õppeasutuste kavandavatest olulistest 
muudatustest õppeprotsessis. 

⇒ Õppeasutuse lõpetajate registreerimismenetlus  
on läbi viidud samaaegselt õppeasutuse 
lõpetamise protseduuridega. 

11. Tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate 
kutsekvalifikatsiooni hindamine. 

 

⇒ Iga taotluse kõik olulised faktilised asjaolud on 
õigeaegselt kindlaks tehtud. 

⇒ Iga taotluse puhul on kindlaks tehtud vastavus 
kehtestatud normidele. 

⇒ Vajadusel on õigeaegselt konsulteeritud 
õigusliku aluse osas õigusnõunikuga. 

⇒ Menetlus on korrektselt ja õigeaegselt läbi 
viidud ja on kooskõlas protseduuriga. 

⇒ Menetlusosalist on õigeaegselt ja korrektselt 
teavitatud menetluse asjaoludest. 

⇒ Haldusakti / muu dokumendi eelnõu on 
õigeaegselt ja korrektselt ette valmistatud ja 
kooskõlastatud enne allakirjutamiseks esitamist. 

⇒ Puuduvad põhjendatud kaebused. 
12. Osalemine osakonna muudes 

põhiprotsessides. 
⇒ Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded 

vastavalt protseduurile ja ameti tööd 
reguleerivatele kordadele. 

13. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 
ühekordsete ülesannete täitmine. 

⇒ Ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

14. Osalemine taotluste ettevalmistamisel 
Sotsiaalministeeriumi IT 
arenduskomiteele registrite 

⇒ Õigeaegselt tellitud vajadusele vastavad 
arendused. 
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infosüsteemis täienduste ja paranduste 
tegemiseks. 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 
1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 
1. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni 

teistelt Terviseameti struktuuriüksustelt ning 
registritega seotud asutustelt. 

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

2. Keelduda ülesannete täitmisest, mis on vastuolus 
seadusega. 

3. Peab juhinduma vahetu ja 
kõrgemalseisva juhi ning 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. 

 
7. Peab järgima avaliku teenistuse 

seadusega ametnikele seatud 
piiranguid. 

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 
kolme aasta jooksul (arengu- ja 
hindamisvestlus). 

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 
saanud konfidentsiaalset ja muud 
isikuandmetega ning 
juurdepääsupiiranguga ametialaselt 
teatavaks saanud informatsiooni. 

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

 
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 
Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  Spetsiifiline tööriietus ei ole määratud. 
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Printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus. 

Ametniku riietus on ametnikule kohane, puhas ja 
korrektne. 

„Kontoriametniku” töökoht.  
Lauatelefon ja kantseleitarbed.  
 
 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 
5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus  
5.2 Erialale/õppesuunale Tervishoid, õigusteadus, riigihaldus 
5.3 Töökogemusele Vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus 
5.4 Teadmistele ja oskustele Peab orienteeruma Eesti Vabariigi riigikorralduses, 

õigussüsteemis ja avaliku halduse protsessis. Oluline 
on avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide hea 
tundmine; 
peab tundma tervishoiutöötajate ja – teenuste alast 
seadusandlust sügavuti; 
peab tundma EL õigust isikute vaba liikumise ja 
tervishoiutöötajate kutsekvalifikatsioonide 
reguleerimise valdkonnas sügavuti; 
peab tundma EL siseseid 
koordinatsioonimehhanisme ja oskama kasutada EL 
siseseid koordinatsioonimehhanisme ja 
infosüsteeme; 
peab tundma sügavuti tervishoiukorraldust 
reguleerivat siseriiklikku seadusandlusest  (TTKS, 
ravimiseadus ja nendega seotud alamaktid); 
peab tundma sügavuti kutsekvalifikatsiooni 
reguleerivad siseriiklikku seadusandlust (välisriigi 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus) 
Peab tundma sügavuti avaliku teavet, isikuandmete 
kaitset, andmekogusid ja infosüsteeme reguleerivad 
siseriiklikke seaduseid; 
Peab tundma hästi haldusmenetluse seadust;  
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; 
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. 
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5.6 Keeleoskusele Eesti keel – C1, Inglise keel C1, Vene keel – B2,  
5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1-AO7  
 
 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või vastavalt 
arenguvestluse tulemustele. 
 
 


