
TERVISEAMET 
 

 

Lk 1 / 7 
 

KINNITATUD 
18. aprill 2016. a. 

 
 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 
1.1 Struktuuriüksus Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade osakond 
1.2 Ametinimetus Peaspetsialist 
1.3 Ametipositsioon Ametnik 
1.4 Vahetu juht Osakonnajuhataja 
1.5 Alluvad - 
1.6 Asendaja Teised osakonna teenistujad osakonnajuhataja 

korraldusel 
1.7 Asendab Teisi osakonna teenistujad osakonnajuhataja 

korraldusel 
1.8 Eritingimused - 
1.9 Ametikoha eesmärk Tervishoiutöötajate (sealhulgas proviisorid, 

farmatseudid) registreerimine ja 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamine. 

 
 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Registreerimise ja 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
taotluste vastuvõtmine ja esmane 
läbivaatamine. 

⇒ Esitatud taotlused on õigeaegselt läbi vaadatud ja 
kõikide nõutavate dokumentide olemasolu 
kindlaks tehtud. 

⇒ Taotlejat on dokumendi puudumise tuvastamise 
tööpäeval nõuetekohaselt teavitatud puuduvast 
dokumendist. 

2. Riigilõivu tasumise kontrollimine 
riigikassa andmete põhjal ja sellega 
seotud muude toimingute teostamine. 

⇒ Riigilõivu tasumine on tuvastatud koheselt pärast 
taotluse dokumentide olemasolu 
kindlakstegemist. 

⇒ Taotlejat on hiljemalt tuvastamise tööpäevale 
järgneval tööpäeval teavitatud vähem tasutud või 
tasumata riigilõivust. 

⇒ Rohkem tasutud riigilõivu tagasikandmine 
taotlejale on algatatud hiljemalt tuvastamise 
tööpäevale järgneval tööpäeval. 

3. ENIC/NARIC asutuse järelpärimiste 
tegemine tervishoiu- ja 
apteegitöötajate  kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise asjus 

⇒ Edasisse menetlusse kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamiseks on võetud ainult need taotlused, 
milles taotleja haridustasemele on andnud 
hinnangu ENIC/NARIC asutus. 

⇒ ENIC/NARIC hinnangu puudumisel on selle 
tuvastamisele järgneval tööpäeval tehtud 
asjakohane taotlus ENIC/NARIC asutusele. 

4. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
taotlustega seotud järelepärimised 
teistesse ametiasutustesse, teiste 

⇒ Isiku õiguslik seisund on õigeaegselt tuvastatud. 
⇒ Töötamise ja tegutsemisõiguste andmed on 

taotluste menetluses enne otsuse 
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riikide kompetentsetesse asutustesse 
ja taotleja tööandjatele. 

ettevalmistamist üle kontrollitud, kui need on 
otsuse faktiliseks aluseks. 

5. Registreerimise ja 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
nõuetekohaste taotluste menetlemine. 

⇒ Edasi menetletakse ainult taotlusi, mille kõik 
dokumendid on olemas ja on tasutud 
nõuetekohane riigilõiv. 

⇒ Menetlus on korraldatud vastavalt taotleja 
teavitusele ja  seaduses sätestatule. 

⇒ Andmete puudumisest on taotlejat teavitatud 
hiljemalt andmete puudumise tuvastamise 
päevale järgneval tööpäeval. 

⇒ Koostöös osakonna juhatajaga on õigeaegselt ja 
põhjendatult otsustatud menetluse pikendamine; 

⇒ Menetluse pikendamisest on taotlejat esimesel 
võimalusel, kuid enne algse menetlustähtaja 
saabumist, teavitatud ja pikendamise põhjused 
selgitatud. 

⇒ Muu menetlusega, sh otsustega, seotud 
teavitamine on õigeaegne ja korrektne. 

⇒ Puuduvad põhjendatud kaebused menetluse 
läbiviimisele. 

6. Menetluslike otsustuste tegemine ja 
järgmine. 

⇒ Peaspetsialisti pädevusse kuuluvad 
menetluslikud otsustused on tehtud õigeaegselt. 

⇒ Peaspetsialisti pädevusse mittekuuluvate 
menetluslike otsustuste puhul on järgnevas 
menetluses nendest lähtutud. 

⇒ Puuduvad põhjendatud kaebused peaspetsialisti 
pädevusse kuuluvatele menetluslikele otsustele.  

7. Registreerimisega ja 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
taotlustega ning registritoimingutega 
seotud otsuste ja muude dokumentide 
ettevalmistamine, kooskõlastamise ja 
allakirjutamise korraldamine. 

⇒ Otsuste ja muude dokumentide eelnõud on 
korrektsed, sisus vastavuses menetluslike 
otsustustega ja vormilt korrektsed. 

⇒ Eelnõud on õigeaegselt ette valmistatud, 
nõuetekohaselt kooskõlastamiseks ja 
allkirjastamiseks seatud. 

8. Tervishoiutöötajate riikliku registri 
elektroonilises keskkonnas arstide ja 
hambaarstide registrikannete 
tegemine ja  tervishoiutöötajate  ning 
apteegitöötajate kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamine. 

⇒ Registrikanded on tehtud kahe tööpäeva jooksul 
menetluse toimingu ja menetluse otsuse järgselt. 

⇒ Kõik registrikanded on korrektsed, on vastavuses 
taotlusega, menetlustoimingu sisu ja otsusega. 

9. Arstide ja hambaarstide kohta tehtud 
registrikannete muutmine vastavalt 
isiku taotlusele. 

⇒ Taotluse õiguspärasuses on veendutud 
(kontrollitud) ja andmete muutmise korrektne 
kanne on teostatud õigeaegselt ja vastavalt 
kehtestatud protseduurile. 

10. Tervishoiutöötajate 
pädevushindamise üle arvestuse 
pidamine. 

⇒ Ülevaate omamine pädevushindamisega 
tegelevatest eriala- ja kutseühendustest. 

⇒ Eriala- ja kutseühenduste nõustamine 
pädevushindamise osas. 
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⇒ Pädevushindamise andmete kandmine 
registreeritud tervishoiutöötajate andmestikku. 

11. Koostöö Tartu Ülikooliga õppe 
lõpetajate registreerimisel. 

⇒ Õppe lõpetajad on kantud registrisse ja saavad 
registreerimistõendi samaaegselt diplomiga. 

12. Paberkandjal esitatud taotluste 
säilitamise korraldamine. 

⇒ Menetluse lõpetamisele, toimingu teostamisele 
või otsuse allakirjutamisele järgneva nädala 
jooksul on paberkandjal dokumendid paigutatud 
hoidlasse. 

⇒ Hoidlasse on dokumendid paigutatud vastavalt 
kehtestatud korrale (protseduuri kirjeldusele). 

13. Tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate 
riiklike registrite alusdokumentide 
arhiveerimisotsuste ettevalmistamine 
ja elektrooniliste andmete 
arhiveerimine.  

⇒ Registri alusdokumentide ja registriandmete 
arhiveerimise otsused on õigeaegselt ette 
valmistatud. 

⇒ Elektroonilised andmed on õigeaegselt ja 
korrektselt arhiveeritud. 

14. Tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate 
riiklike registrite andmete 
kontrollimine (võrdlemine)  teiste 
registritega. 

⇒ Registrite andmed on õiged. 
⇒ Andmete kontrolli (võrdluse) tulemuste põhjal 

on õigeaegselt ette valmistatud asjakohased 
otsused. 

⇒ Otsuse allakirjutamisele järgneval tööpäeval 
hiljemalt on tehtud vajalikud registrikanded. 

15. Statistiliste aruannete koostamine ja 
edastamine. 

⇒ Auranded on korrektsed ja on õigeaegselt 
edastatud vastavalt seadusele või omavahelisele 
lepingule. 

16. Tervishoiutöötajate,  apteegitöötajate 
ja tegevuslubade riiklike registrite 
RIHA toimingute teostamine. 

⇒ Õigeaegselt ja korrektselt teostatud toimingud. 
⇒ Tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate registrite 

korrektne õiguslik seisund. 
17. Infoturbealane tegevus tegevuslubade 

riikliku registri, tervishoiutöötajate ja 
apteegitöötajate riiklike registrite osas. 

⇒ Õigeaegselt tehtud põhistatud ettepanekud 
infoturbe alal Terviseameti juhtkonnale või 
selleks moodustatud tööorganile või volitatud 
isikule. 

⇒ Infoturbe nõuete järgimise osas on läbi viidud 
asjakohased perioodilised kontrollitoimingud, 
nende tulemused on dokumenteeritud ja nendest 
teavitatud vahetut juhti, Terviseameti juhtkonda 
või selleks moodustatud tööorganit või volitatud 
isikut. 

⇒ Töötajad on saanud vastavalt kehtestatud 
nõuetele ja teostatud kontrollidele asjakohaseid 
soovitusi. 

18. Tegevuslubade riikliku registri, 
tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate 
riiklike registrite x-teele andmete 
seadmise korraldamine. 

⇒ Andmete x-teele seadmise taotlused on 
õigeaegselt menetletud. 

⇒ Asjakohased omapoolsed ettepanekud andmete 
seadmiseks x-teele. 

⇒ X-teele seatud ja/või päringupõhiselt 
kättesaadavaks tehtud registriandmete või 
kolmandatele isikutele antud õiguste 
realiseerimise osas on läbi viidud asjakohased 



TERVISEAMET 
 

 

Lk 4 / 7 
 

perioodilised kontrollitoimingud, nende 
tulemused on dokumenteeritud ja nendest on 
teavitatud vahetut juhti ja kõrgemalseisvat juhti. 

19. Tegevuslubade riikliku registri, 
tervishoiutöötajate ja apteegitöötajate 
riiklike registrite arendustaotluste 
ettevalmistamine ja koordineerimine. 

⇒ Õigeaegselt ettevalmistatud ja edastatud 
omapoolsed ettepanekud. 

⇒ Teiste töötajate ettepanekute põhjal ja nende 
poolt ettevalmistatud dokumentide 
ülevaatamine, täiendamine ja korrastamine. 

⇒ Osalemine oma pädevuse piires IT-
arendustaotluste menetlemiseks kehtestatud 
valitsemisala protseduurides. 

20. Klientide nõustamine telefoni teel, 
kirjalikult ja kohapeal. 

⇒ Peaspetsialisti pädevusse kuuluvates küsimustes 
on kliendid saanud vastavalt taotleja seatud, 
seaduses või ameti tööd korraldavas dokumendis 
ettenähtud aja jooksul selged ja üheselt 
mõistetavad selgitused. 

⇒ Kliendi taotlus, mille lahendamine ei kuulu 
peaspetsialisti pädevusse, on koheselt üle antud 
pädevale spetsialistile või üksuse juhile (tema 
puudumisel kõrgemalseisvale juhile) ja 
üleandmise järgselt on sellest teavitatud koheselt 
ka klienti. 

⇒ Asjakohased ettepanekud registreerimisega ja 
tunnustamisega seotud teabematerjalidesse. 

⇒ Puuduvad klientide põhjendatud kaebused. 
21. Päringute tegemine registrist ja nende 

korraldamine. 
⇒ Päringud on teostatud või nende tellimine 

korraldatud vastavalt vahetu juhi antud 
korraldusele või Terviseameti sõlmitud 
kokkuleppele (andmetöötluslepingule) ja 
päringu vastus on õigeaegselt ja korrektselt 
esitatud adressaadile. 

22. Muu koostöö Terviseameti teiste 
teenistujatega. 

⇒ Peaspetsialist on õigeaegselt hankinud oma tööks 
vajaliku teave / vahetanud teavet Terviseameti 
teise teenistujaga. 

⇒ Peaspetsialist osaleb vastavalt oma pädevusele 
Terviseameti töörühmades, võtab osa 
koosolekutest jt sarnastest koostööorganitest. 

23. Registri arendamiseks ettepanekute 
tegemine. 

⇒ Asjatundlikud ja põhistatud ettepanekud. 

24. Osalemine tervishoiuteenuse 
osutamise tegevusõiguste valdkonna 
õigusloomes 

⇒ Asjakohased ettepanekud õigusaktide 
väljatöötamiseks ja täiendamiseks. 

25. Koostöö teiste riigiasutuste 
asjakohaste struktuuriüksustega ja 
organisatsioonidega osakonna 
juhataja teadmisel. 

⇒ Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 

26. Osakonna teiste teenistujate 
abistamine nende kohustuste täitmisel 
kõrgendatud töökoormuse perioodil. 

⇒ Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 
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27. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 
ühekordsete ülesannete täitmine. 

⇒ Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 

 
 

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 puhas ja korrektne. 

„Kontoriametniku” töökoht.  
Lauatelefon ja kantseleitarbed.  
 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 
5.1 Haridustasemele Kõrg- või kutsekõrgharidus. 
5.2 Erialale/õppesuunale Tervishoid, rahvatervis, loodusteadused, 

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.  
Peab tundma tervishoiutöötajate ja – teenuste alast 
seadusandlust sügavuti.  
Omama teadmisi asjasse puutuvatest 
seadusandlusest – TTKS,  kutsekvalifikatsiooni 
reguleerivad seadustest ja EL-õigusest. 
Andmekogude ja infosüsteeme reguleerivate 
seaduste tundmine sügavuti.  
Haldusmenetluse tundmine sügavuti; 
Isikuandmete töötlemise ja kaitse, avaliku teabe 
seadusandluse tundmine sügavuti. 
Valitsemisalas ja ametis kehtestatud isikuandmete 
töötlemise ja sellega seotud turvanõuete väga tea 
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. 
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. Vene keel – B1. Inglise keel B2. 
5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1-AO7 
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VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või vastavalt 
arenguvestluse tulemustele. 
 


