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KINNITATUD 
12. aprill 2016. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite 

osakond 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist 

1.3 Ametipositsioon Ametnik 

1.4 Vahetu juht Osakonnajuhataja 

1.5 Alluvad Ei ole 

1.6 Asendaja Teised osakonna teenistujad osakonnajuhataja 

korraldusel 

1.7 Asendab Teisi osakonna teenistujaid osakonnajuhataja 

korraldusel 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Tervishoiuteenuste osutajate tegevuslubade 

menetlemine.  

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Tegevusloa taotluste menetlemine: 
1.1 tegevuslubade taotluseks esitatud 

dokumentide vastuvõtmine, 

läbivaatamine  ja nõuetekohane 
registreerimine; 

1.2 vajadusel õigeaegselt nõude 

esitamine dokumentide/andmete 
täiendamiseks või lisaselgituste 

saamiseks;  

1.3 nõuetekohaste dokumentide põhjal 
õigeaegne otsuse tegemine 

tegevusloa andmiseks või selle 

andmisest keeldumiseks ning 
kooskõlastuseks ja allakirjutamiseks 

ette valmistamine;. 

1.4 otsuse allakirjutamise järgselt vajalike 

lõplike kannete tegemine registris; 

1.5 otsuse registreerimine 

dokumendihalduses. 

⇒ Laekunud on nõuetekohased dokumendid, 

segastele asjaoludele on saadud selgitus. 

⇒ Tegevusloa taotlus on menetletud seaduses 

määratud tähtaja jooksul. 

⇒ Otsused tegevuslubade väljastamiseks on 

vormistatud ja olemasolevad andmed 

registrisse kantud. 
  

2. Vajadusel dokumentide vormistamine 

ja saatmine järelevalve osakonnale 
järelevalve läbiviimiseks, tagasiside 

saamisel tegevuslubade väljastamisel 

saadud infoga arvestamine. 

Tegevusload on väljastatud reaalselt 

olemasolevatele tingimustele vastavalt. 

3. Tervishoiuteenuste osutamise 

tegevusloa omaniku taotlusel või 
Terviseameti algatusel tegevusloa 

Vormikohane otsus koostatud ja osapooltele 

edastatud. 
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kehtetuks tunnistamise otsuse 

tegemine, eelnõu koostamine, 
vormistamine. 

4. Tegevusloa taotlejale asjakohase 
teavituskirja saatmiseks 

ettevalmistamine, kooskõlastamine ja 

allakirjutamiseks esitamine ning 
saatmine adressaadile; 

Otsus on õigeaegselt tegevusloa taotlejale või 
omajale teatavaks tehtud. 

5. Klientide nõustamine oma pädevuse 
piires, kliendi, kelle taotletav info 

ületab peaspetsialisti pädevust, 

suunamine vahetule juhile või teise  
teemat valdava teenistuja või 

organisatsiooni poole; 

Tegevusloa taotlejad on saanud asjakohase selge 
informatsiooni. 

6. Päringute tegemine registrist, 

registriandmete töötlemine vastavalt 

laekunud taotlustele ja registri 
infotehnoloogilistele võimalustele või 

tellimine vahetu juhi korraldusel 

registrit haldavalt IT- spetsialistilt kui 
soovitud konfiguratsioonis vastust ei 

ole võimalik ise koostada. 

Päringud on tehtud selleks seadusekohaselt 

õigustatud isikule. 

7. Registri arendamiseks ettepanekute 

tegemine, vajadusel tegevuslubade 

väljastamist reguleerivate õigusaktide 
muudatuste ettepanekute tegemine 

ja edastamine vahetule juhile. 

Ettepanekud õigusaktis vajaliku muudatuse 

tegemiseks on esitatud. 

8. Koostöö teiste riigiasutuste 

asjakohaste struktuuriüksustega ja 

organisatsioonidega osakonna 
juhataja teadmisel. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 

9. Osakonna teiste teenistujate 
abistamine nende kohustuste 

täitmisel kõrgendatud töökoormuse 

perioodil.  

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 

10. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 

ühekordsete ülesannete täitmine 

Dokumentatsioon (protseduurid, blanketid, 

juhendid jne) on ajakohane ning vastab 
regulatiivnõuetele. 

 

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. 
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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 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 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 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  

Spetsiifiline tööriietus ei ole määratud. 

Ametniku riietus on puhas ja korrektne. 

Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

„Kontoriametniku” töökoht.  

Lauatelefon ja kantseleitarbed.  
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V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Kõrg- või kutsekõrgharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Tervishoid, riigiteadused, infoteadused 

5.3 Töökogemusele Soovitav on eelnev vähemalt 2-aastane 

töökogemus riigiasutuses. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Peab orienteeruma Eesti Vabariigi riigikorralduses, 

õigussüsteemis ja avaliku halduse protsessis. 

Oluline on avalikku teenistust puudutavate 

õigusaktide tundmine. Ülevaate omamine riigi 

infosüsteemidest. 
Peab tundma tervishoiutöötajate ja – teenuste 

alast seadusandlust sügavuti. Lisaks omama 

teadmisi asjasse puutuvatest seadusandlusest – 
TTKS, ravimiseadus, kutsekvalifikatsiooni 

reguleerivad seadused. Andmekogude ja 

infosüsteeme reguleerivad seadused.  
valdkondade lähedust ja erinevust. 

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. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – C1, inglise keel B2. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1-AO7 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele 
või vastavalt arenguvestluse tulemustele. 


