
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Kvaliteeditalitus 

1.2 Ametinimetus Sisekontrolli spetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Kvaliteeditalituse juht 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Ametikoha eesmärk on Terviseameti tegevuse 

tulemuslikkuse ja õiguspärasuse kontroll ja 

hindamine, ennetavate tegevuste planeerimine ja 

korraldamine, sisekontrolli (sh järelkontrollide) 

läbiviimine. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Osaleb sisekontrollisüsteemi 

meetmete väljatöötamisel, rakendab 

ise ja osaleb teiste poolt 

rakendatavates kontrollides selle 

toimekindluse hindamisel.  

- Rakendatud on toimiv ja mõistlik 

sisekontrollisüsteem.  

 

2.2 Koordineerib riskide hindamise ja 

maandamise protsessi. Hindab kõrge 

riskiga tegevuste vastavust 

protseduurides ja õigusaktides 

sätestatule.  

- Riskide hindamine on teostatud, riskide 

maandamiskava on koostatud ja hallatud koostöös 

ameti juhtkonnaga;  

- Olulised riskid on maandamistegevustega kaetud 

või juhtkonnas aktsepteeritud. 

2.3 Koordineerib, korraldab ja viib läbi 

sisekontrolli vastavusmentlusi ameti 

tegevusvaldkondades.  

 

- Menetlused on läbi viidud, tagasiside antud ja 
parendustegevused planeeritud.   
 

 

2.4 Välisaudiitorite ja järelevalvet 

teostavate organisatsioonide 

esindajatele informatsiooni 

vahendamine ning töö korraldamine. 

- Välisaudiitorite ja järelevalvet teostavate 

organisatsioonide esindajatele on informatsiooni 

vahendatud ning töö korraldatud 

2.5 Koordineerib ameti 

enesehindamissüsteemi välja 

töötamist ja käivitamist. 

- Ameti enesehindamissüsteem on välja töötatud ja 

käivitatud 

2.6 Osaleb ameti kvaliteedikäsiraamatu 

väljatöötamisel (ISO 9001) 

- Vajalik sisend on antud kvaliteedikäsiraamatusse 

2.7 Sisekontrolli koolituste planeerimine, 

korraldamine ja läbiviimine, 

koolitustulemuste hindamine. 

- Toetab koolituste tehnilist korraldamist ja 

vormistab koolituse dokumentatsiooni vastavalt 

juhistele. 

- Viib organisatsioonis läbi sisekontrolli alaseid 
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koolitusi, lähtudes koolitusplaanist ja koostatud 

koolitusmaterjalidest. 

- Kogub koolituste tagasiside ning vormistab 

tööülesandest lähtudes koolituskokkuvõtte. 

Vormistab ettepanekud koolituse aja- ja 

asjakohastamiseks. 

2.8 Vahetu juhi poolt antavate 

ühekordsete ülesannete ja korralduste 

täitmine. 

- Ülesanded ja korraldused on täidetud. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Teenistusülesannete täitmisel lähtub asutuse põhiväärtustest (asjatundlik, avatud, hooliv). 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt ja hoolikalt. 

3.3 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.4 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.5 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas 

hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.6 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.7 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.8 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.9 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.10 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.11 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrval 

tegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.12 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt. 

3.13 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 

3.14 Teha ettepanekuid struktuuriüksuse juhile enda töö paremaks korraldamiseks. 

3.15 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.16 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3.17 Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga kaugtöö vormis. 

3.18 Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), mis 

takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.19 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta (arengu- 

ja hindamisvestlus). 

3.20 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 
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IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1. Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

 

- Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse 

nõuet. 

- Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Esimese astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Audiitor, sisekontrolli spetsialist, kvaliteedispetsialist  

5.3 Töökogemusele Varasem valdkonna töötamise kogemus 

5.4 Teadmistele ja oskustele  

5.5 Isikuomadustele ja võimetele - Kohusetunne, otsustus ja vastutusvõime, sh 

suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires, võime näha ette ja 

hinnata otsuste tagajärgi ning vastutada nende eest. 

- Algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada 

uusi lahendusi, võtta omaks ja viia ellu muudatusi. 

- Intellektuaalne võimekus, sh olulise eristamise 

oskus ning analüüsi ja sünteesivõime. 

- Tulemusele orienteeritus organisatsiooni ja oma 

tegevuste eesmärkide teadvustamise ja tegevustele 

õige prioriteedi omistamise võime. 

- Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka 

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega. 

- Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus korraldada 

koostööd. 

- Meeskonnatööle orienteeritus oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

5.6 Keeleoskusele - Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) 

- Inglise keele oskus (B2) 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 
 


