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KINNITATUD 

detsember 2018 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Dokumendihalduse peaspetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töötaja  

1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja  

1.5 Alluvad Referendid  

1.6 Asendaja Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Dokumendihaldussüsteemi DELTA juurutamine 
ning dokumendihaldusega seotud asjaajamise 
korraldamine. Ameti teenuste toetamine 
dokumendihalduse  ja klienditeeninduse kaudu. 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Uue dokumendihaldussüsteemi (DHS) 
Delta kasutuselevõtu korraldamine. 

 Üleminek uuele DHS-ile sujub tõrgeteta. 

2.2 DHS-i haldamine ja järjepidev 
arendamine koostöös Registrite ja 
Infosüsteemide Keskuse, arendaja, 
juhtiva ministeeriumi ja 
koostööpartneritega. 

 Asutuses on kasutusel kehtivatele õigusaktidele 
ja kaasaja nõuetele vastav DHS. 

2.3 DHS-i arenduste testimine ja 
uuenduste seadistamine. 

 Arendused on testitud ning tagasiside 
arendajale antud. 

 Uuendused vastavad asutuse vajadustele. 
 Uuendustest on asutuse teenistujaid teavitatud 

ning juhendatud. 

2.4 Dokumendihalduse ja asjaajamise 
protseduurireeglite väljatöötamine, 
uuendamine, toimivuse tagamine ja 
kasutajate koolitamine. 

 Asutuse dokumendihaldust ja asjaajamist 
korraldavad protseduurireeglid on kooskõlas 
kehtivate õigusaktide ja asutuse vajadustega. 

 Kasutajad oskavad DHS-i kasutada. 

2.5 DHS-is dokumentidele juurdepääsude 
võimaldamine. 

 DHSis on määratletud kasutajagrupid. 
 Kasutajatele on antud õigused esimesel 

tööpäeval ja õigused on lõpetatud 
teenistussuhte lõppemisele järgneval 
tööpäeval. 

 Piiratud juurdepääsuga sarjadele on tagatud 
juurdepääsupiirang. 

2.6 Ameti posti, sh e-kirjade töötlemise 
ning dokumendiregistri pidamise 
koordineerimine ja vastavalt 
vajadusele ameti posti töötlemine. 

 Saabunud ametipost on saabumise päeval 
kontrollitud, registreeritud ja menetletud 
vastavalt asutuse asjaajamiskorrale ja puuduste 
avastamisel on osapoolt informeeritud. 
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 Vastamist vajavate kirjade tähtajaline täitmine 
on kontrollitud. 

 Dokumentide säilivus ja kättesaadavus on 
tagatud. 

2.7 Päringute, märgukirjade jm 
dokumentide koostamine enda 
vastutusvaldkonnas. 

 Dokumendid on koostatud korrektselt ja 
õigeaegselt. 

2.8 Terviseameti kõnekeskuse töö 
korraldamine, üldtelefonile nr 794 
3500 vastamise koordineerimine ja 
kõnedele vastamine. 

 Kõnekeskuse töö on korraldatud ja  
üldtelefonile vastamine tagatud. 

 Tagatud on klientidele parima võimaliku 
lahenduse pakkumine. Puuduvad klientide 
kaebused. 

2.9 Muude ühekordselt antud ülesannete 
täitmine. 

 Otsese juhi poolt antud ühekordsete ülesannete 
korrektne täitmine oma vastutusvaldkonnas. 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma 
ausalt, erapooletult, asjatundlikult ja 
hoolikalt ning teenistus- ja 
usaldussuhte raames aitama kaasa 
ametiasutuse seadusest tulenevate 
ülesannete täitmisele 

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi 
ja asjasse puutuvaid dokumente kõikidelt asutuse 
teenistujatelt,  teha ettepanekuid 
struktuuriüksuste ja asutuse töö paremaks 
korraldamiseks  ning keelduda ebaseaduslike 
korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult 
keeldumist koos viitega seaduse sättele. 

3.2 Peab juhinduma vahetu ja 
kõrgemalseisva juhi ning seadusega 
kooskõlas olevatest teenistusalastest 
juhistest ja korraldustest, samuti 
ametijuhendist 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 
põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 
seaduse sättele ning saada vahetult juhilt kirjalik 
hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta. 

3.3 Peab olema kursis tööks vajaliku 
seadusandluse ning 
arvutiprogrammidega  

Teha ettepanekuid ametikohustuste täitmise 
vajalike koolituste osas ning saada asutuse 
koolitusplaaniga ettenähtud ametialast koolitust 
vastavalt vajadusele ja võimalustele. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses 
olles kui ka väljaspool teenistust 

Teatab esimesel võimalusel vahetule juhile nii 
tööalasest kui eraelulisest probleemist, mis võib 
diskrediteerida teda ametnikuna või kahjustada 
asutuse mainet. 

3.5 Peab kasutama tööaega ja ameti ning 
teenistuja kasutusse antud vara ja 
vahendeid heaperemehelikult ja 
sihipäraselt 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke 
töövahendeid ning vajadusel abi nende kasutamisel 
ning jääda vahetu juhi nõusolekul kaugtööle. 

3.6 Peab hüvitama teenistuskohustuste 
süülise rikkumisega tekitatud kahju 

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda 
kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 
asutusele kohustusi. 

3.7 Peab hoiduma korruptsiooniohtlikest 
tegudest ning ei tohi võtta vastu  

Informeerida vahetut juhti ja politseiasutusi 
korruptsiooniohtliku olukorra kahtlusest. 
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kingitusi, mida on võimalik seostada 
teenistuskohustuste täitmisega või 
nende täitmata jätmisega 

3.8 Peab hoidma saladuses tööalaselt 
teatavaks saanud riigi- ja/või 
ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 
ametialaselt teatavaks saanud 
informatsiooni 

Informeerida vahetut juhti olukorrast, kui on 
tekkinud tundliku informatsiooni ebaseadusliku 
teatavakssaamise kahtlus. 

3.9 Peab viivitamata teavitama 
peadirektorit ja üldosakonna 
juhatajat, kui ta tegeleb või kavatseb 
tegeleda kõrvaltegevustega (sh 
töötamine teise tööandja juures). 

Tegeleda väljaspool tööaega kõrvaltegevustega, 
mis ei kahjusta asutuse vara ja mainet ega lähe 
vastuollu Terviseameti sisekorra ja Eesti Vabariigi 
seadustega 

 
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Kontoriametniku töökoht koos 
vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 
printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus 
ning telefon. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse 
nõuet.  
Ametniku riietus  on puhas ja korrektne ning vastab 
töökohustuste iseloomule. 

 
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Kõrgharidus  

5.2 Erialale/õppesuunale Soovitatavalt seotud asjaajamise- ja 
dokumendihaldusega 

5.3 Töökogemusele Soovitatav eelnev töökogemus avalikus sektoris. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised asjaajamisest ja kehtivast 
seadusandlusest, soovitatavalt DHS Delta või mõne 
muu üldkasutatava dokumendihaldustarkvara 
administreerimise kogemus 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Koostöövõime, analüüsioskus, otsustus- ja 
vastutusvõime, loovus, pingetaluvus, täpsus, 
korrektsus, abivalmidus, sihikindlus. 

5.6 Keeleoskusele Riigikeele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel, 
vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 
 
VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust. 


