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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 Tervishoiutöötajate poolt töökohustuse täitmise 

planeerimine ja korraldamine kõrgendatud 
kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja 

demobilisatsiooni ajal. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Tervishoiuteenuse osutaja elutähtsa 
teenuse toimepidevusega seotud 

ametikohtade üle arvestuse 

pidamine tervishoiuteenuse 
osutamise tegevuslubade riiklikus 

registris. 

1. Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade  
tervishoiuteenuse osutaja ametikohtadest, mis 

on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse 

tagamisega. 
2. Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade 

elutähtsa teenuse toimepidevuse täitmisega 

seotud ametikohtade komplekteeritusest. 
3. Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade 

tervishoiuteenuse osutajate, valdkondade ja 

piirkondade  lõikes inimressursi ristkasutusest 
elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisel. 

4. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 

teostatud. 

2. Tervishoiuteenuse osutajate 

riigikaitseliste töökohustusega 
ametikohtade üle arvestuse 

pidamine tervishoiuteenuse 

osutamise tegevuslubade riiklikus 

registris 

1. Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade  

tervishoiuteenuse osutaja riigikaitselise 
töökohustusega  ametikohtadest. 

2. Korrektne teave on õigeaegselt esitatud 

riigikatselise töökohustusega seotud 

ametikohtade kehtestamiseks. 
3. Regulaarselt uuendatud andmestik 

tervishoiuteenuse osutaja riigikaitseliste 

töökohustusega ametikohtade tehnilisest 
varustatusest. 
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4. Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade 

tervishoiuteenuse osutaja riigikaitselise 

töökohustusega ametikohtade 
komplekteeritusest. 

5. Regulaarselt uuendatud andmestik 

riigikaitselise töökohustuse täitmisest mitmel 

riigikaitselise töökohustusega ametikohal 
samaaegsel töötamisel. 

6. Tegelikkusele vastav ülevaade inimressursi 

ristkasutusest tervishoiuteenuse osutaja 
riigikaitselise töökohustusega  ametikohtadel 

kutse ja erialade lõikes ning piirkonniti. 

7. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 
teostatud. 

3. Riigikaitselise töökohustusega 
ametikohtade täitjate ja reservi 

kuuluvate tervishoiutöötajate 

kontaktandmete haldamine 
tervishoiutöötajate riiklikus registris. 

 

1. Registris on olemas riigikaitselise 
töökohustusega ametikoha täitja ja reservi 

kuuluvate isikute tegelikkusele vastavavad 

kontaktandmed. 
2. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 

teostatud. 

4. Kaitseressursside Ametiga 

teabevahetuse korraldamine. 

1. Kaitseressursside Amet on õigeaegselt 

varustatud tervishoiutöötajate sõjaaja 

ametikohtade planeerimiseks vajaliku korrektse 
teabega ja sellega seotud muudatustest; 

2. Tervishoiuteenuse osutajatele on tagatud 

korrektne teave riigikaitseliste ametikohtade 
komplekteerimiseks ja reservi tagamiseks;  

5. Tsiviiltoetuse registri pidamiseks 
vajaliku andmevahetuse 

korraldamine. 

1. Ressursikataloogi alusel on tervishoiuteenuse 
osutajatelt õigeaegselt kogutud teave 

tervishoiuteenuse osutaja ressurssidest. 

2. Tsiviiltoetuse register  on õigeaegselt  
varustatud korrektse teabega 

tervishoiuteenuse osutajate ressurssidest. 

3. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 
teostatud. 

6. Tervishoiuteenuse osutajatele 
pandud riigikaitseliste ülesannete 

täitmisega seotud vahendite 

ümberpaigutamisega seotud 
arvestus. 

Tegelikkusele vastav reaalajas ülevaade  
riigikaitseliste ülesannetega seotud vahendite 

paigutusest tervishoiuteenuse osutajate lõikes. 

  

7. Tervishoiusüsteemi riigikaitselise 
töökohustuse toetamiseks 

rakendatud  sundtöökohustuse  

panekuks lähteandmete tagamine ja 
sundtöökohustuse üle arvepidamine 

tegevuslubade riiklikus registris. 

    

1. Sundtöökohustuse panekuks planeeritud  isikute 
aktuaalsed andmed ja nende kontaktandmed on 

regulaarselt uuendatud. 

2. Sundtöökohustuse panekut välistavate 
asjaolude puudumine on õigeaegselt riigi 

infosüsteemide vahendusel õle kontrollitud. 
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3. Korrektne ja õigeaegne teave sundtöökohustuse 

tegelikust täitmisest  sellega seotud toetuse 

väljamaksmiseks vajaliku teabe ulatuses. 

8. Tervishoiusüsteemi alaliste ja ajutiste 

riigikaitseobjektide üle arvepidamine. 

1. Korrektsed ja õigeaegselt kogutud ja edastatud 

andmed tervishoiuteenuse osutamisega seotud 
hoonete ja rajatiste arvamiseks 

riigikaitseobjektide loetellu ning sellega seotud 

muudatusteks. 

2. Regulaarselt uuendatav teave tervishoiu 

riigikaitseobjektide kaitsest. 

3. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 

teostatud. 

9. Tervishoiuteenuse osutajate 

riigikaitseliste ülesannete täitmisega 
seotud ressurssi hõivatuse üle 

arvepidamine. 

Ülevaade riigikaitseliste ülesannetega seotud 

ressursside hõivatusest vastavalt kehtestatud 
teavituskorrale. 

10. Rutiinsete menetlustoimingute 

tegemine tervishoiu ja 
apteegitöötajate registreerimisega 

seoses registrite töö toimepidevuse 

katkemisega seotud riskide 

maandamiseks. 

1. Osakonna juhataja määratud valdkonnas 

registreerimisega seotud menetlustoimingud 
on korrektselt ja õigeaegselt läbi viidud; 

2. Otsused, käskkirjad jm dokumendid on 

korrektsed, õigeaegselt vormistatud ja esitatud 

kooskõlastamiseks ning allakirjutamiseks; 
3. Registrikanded on korrektselt ja õigeaegselt 

teostatud. 

11. Osalemine riigikaitse ja 

tervishoiuteenuse osutamise 

valdkonna õigusloomes. 

Ettepanekud õigusaktide väljatöötamiseks ja 

täiendamiseks. 

12. Muu koostöö Terviseameti teiste 

teenistujatega. 

1. Peaspetsialist on õigeaegselt hankinud oma 

tööks vajaliku teabe/vahetanud teavet 
Terviseameti teise teenistujaga. 

2. Peaspetsialist osaleb vastavalt oma pädevusele 

Terviseameti töörühmades, võtab osa 
koosolekutest jt sarnastest koostööorganitest. 

13. Registrite arendamiseks 

ettepanekute tegemine oma 

vastutusvaldkonnas. 

Põhistatud ettepanekud. 

14. Koostöö teiste riigiasutuste 

asjakohaste struktuuriüksustega ja 

organisatsioonidega osakonna 
juhataja teadmisel. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 

15. Osakonna teiste teenistujate 

abistamine nende kohustuste 

täitmisel kõrgendatud töökoormuse 

perioodil. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded. 

16. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 

ühekordsete ülesannete täitmine. 

Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 
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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. 

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. 
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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.  

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Rakenduslik kõrgharidus 

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.  
Peab tundma avalikku teenistust, riigikaitset, 

tervishoiutöötajate kutsekvalifikatsiooni,  

haldusmenetlust, isikuandmete töötlemist ja 
avaliku teavet reguleerivat seadusandlust sügavuti.  

Peab omama häid teadmisi tervishoiutöötajate 

kutsekvalifikatsiooni ja sellega seotud EL 
regulatsioonist. 

Peab olema kursis andmekogusid ja infosüsteeme 

reguleerivate seadustega.  
Peab omama ülevaate 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 
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Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele 

või vastavalt arenguvestluse tulemustele. 


