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I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus Terviseamet, juhtkond
1.2 Ametinimetus õigusnõunik
1.3 Ametipositsioon ametnik
1.4 Vahetu juht peadirektor
1.5 Alluvad -
1.6 Asendaja õigusnõunik
1.7 Asendab õigusnõunik
1.8 Eritingimused -
1.9 Ametikoha eesmärk Terviseameti tegevuse õiguslik toimimine

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS

1. Juhtkonna ja struktuuriüksuste 
õigusalane nõustamine kõigis ameti 
valdkondades

- konsultatsioon on antud 
- läbivaatamiseks esitatud kiri on viseeritud

2. Lepingute õiguslik analüüs ja 
kooskõlastamine (v.a töölepingud).

- lepingutes olevatele puudustele on pööratud 
tähelepanu ja esitatud parandusettepanekud
- korrektne leping on viseeritud

3. Põhitegevuse käskkirjade koostamine, 
vormistamine, edastamine ja 
üldkäskkirjade kausta haldamine.

- põhitegevuse käskkirjad on vormistatud 
normikohaselt
- läbivaadatud käskkirjad on viseeritud enne alla 
kirjutamisele esitamist
- käskkirjad on edastatud kõigile asjassepuutuvatele 
isikutele
- üldkäskkirjade kaust on elektroonilisel kujul 
olemas ja käskkirjad arhiveeritud paberkandjal

4. Struktuuriüksuste õigusalane 
nõustamine väärteo- ja 
haldusmenetlusega seonduvalt.

- struktuuriüksusi on vajadusel nõustatud 
menetluste läbiviimise käigus või alustamisel

5. Arvamuse avaldamiseks esitatud 
eelnõudele seisukoha esitamine.

- õigusaktidele esitatud muudatusettepanekud on 
vormistatud normtehniliselt õigesti

6. Põhitegevust puudutavate uute või 
muudetud õigusaktidest teavitamine 
(RT ja ELT)

- teenistujaid on teavitatud uutest õigusaktidest 
peale nende avaldamist

7. Ameti esindamine kohtutes, 
töövaidluskomisjonis ja 
õiguskaitseorganites.

- hagide, avalduste ja vastuste koostamine
- vajadusel esindamine kohtuistungil või 
vaidlustuskomisjonides talle antud volituste piires

8. Vaidemenetluse läbiviimine ja 
vaideotsuse koostamine ning 
esitamine peadirektorile

- vaidemenetlus on läbi viidud ja vaideotsus 
koostatud seaduses ettenähtud tähtaja jooksul

9. Riigihangete nõustamine ja suhtlemise 
korraldamine riigihangete registriga

- riigihanget läbiviivat komisjoni/isikut on 
nõustatud
- suhtlemises riigihangete registriga on vastutavaks 
isikuks kes annab vajadusel hanke teostajale 
ligipääsu registrile vastutava, volitatud või 
huvitatud isikuna

10. Õigusnõunikule suunatud juriidilise 
sisuga kirjadele vastamine

- kirjadele on vastatud tähtaegselt
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11. Teenistuskohustustest või töö 
iseloomust tulenevate ühekordsete 
ülesannete täitmine

- ülesanded on täidetud tähtaegselt

TÄIENDAVA TÖÖÜLESANDENA
12. Infoturbe juhi ülesanded - infoturbe juhi ülesanded on täidetud

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 seadusega 
kooskõlas olevatest teenistusalastest 
juhistest ja korraldustest, samuti 
ametijuhendist.

3. Teha ettepanekuid 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 9. Esindada asutust oma vastutusvaldkonda 
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saanud riigi- ja/või ärisaladust, 
konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 
teatavaks saanud informatsiooni

kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele 
kohustusi.

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED

1. Kontoriametniku kabinet ja töökoht 
koos printeri ning teiste vajaminevate 
kantseleitarvetega, sh., 
paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus 
ning lauatelefon.

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet.

2. Arvuti koos vajamineva tarkvaraga
3. Vajadusel juhiga auto kasutamise 

võimalus

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
1. Haridustasemele Teise astme kõrgharidus
2. Erialale/õppesuunale Õigusteaduse eriala
3. Töökogemusele Vähemalt 5-aastane õigusalane töökogemus
4. Teadmistele ja oskustele Terviseameti õiguslikku toimimist reguleeriva 

seadusandluse tundmine
5. Isikuomadustele ja võimetele Orienteeritus meeskonnatööle, vastutusvõime, väga 

hea suhtlemisoskus, usaldatavus, täpsus 
tööülesannete täitmisel ning hea pingetaluvus

6. Keeleoskusele Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1). Ühe võõrkeele 
oskus vähemalt kesktasemel.

7. Arvutikasutamise oskusele A01 kuni A07

VI   AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust


