
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 
 
 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist  

1.3 Ametipositsioon Ametnik  

1.4 Vahetu juht Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje 
osakonnajuhataja  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna 
peaspetsialistid   

1.7 Asendab Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna 
peaspetsialistid  

1.8 Eritingimused 24/7 NSEO valveametniku ülesannete täitmine 
vastavalt graafikule ja valmisolek tööks väljaspool 
tööaega  

1.9 Ametikoha eesmärk Immuniseerimiskava korraldamine 
(immuniseerimisalase teavitus- ja selgitustöö 
tõhustamine ning vaktsineerimisalase 
infotehnoloogilise andmestiku arendamine) 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Immuniseerimisalase info kogumine 

ja avaldamine. 

 Kaasaegne teaduspõhine informatsioon  

vaktsiinvälditavate nakkushaiguste, vaktsiinide 

käitlemise ja ohutuse kohta on regulaarselt 

kogutud, analüüsitud ning selle alusel koostatud 

koond/teabe/juhendmaterjal on avaldatud 

www.vaktsineeri.ee kodulehel, vajadusel 

korrigeeritud ja täiendatud olemasolev materjal.  

 Koostatud koond/teabe/juhendmaterjal on 

edastatud osakonnajuhatajale/RO ametnikele/ 

koostööpartneritele.  

 Vajadusel tehtud ettepanekud 

www.vaktsineeri.ee kujunduse ja sisu muutmise 

kohta.   

2.2 Sõnumite koostamine ja avaldamine 

TA Facebook-s (FB-s) 

vaktsiinvälditavate nakkushaiguste ja 

immuniseerimise teemadel  

 FB-s vajalike teemade kajastus on jälgitud. 

 Asjakohased kommentaarid, sõnavõtud on 

postitatud. 

2.3 Koostöö TEHIK-ga e-

immuniseerimispassi ja 

vaktsineerimise hõlmatuse 

infotehnoloogilise andmestiku 

arendamisel 

 Tehtud asjakohased ettepanekud SoM-le 

TEHIK-le infotehnoloogiliste lahenduste 

laialdasemaks rakendamiseks 

vaktsineerimisalase andmestiku parandamiseks.  

 Koostöö TEHIK-ga on usaldusväärne ja 

tulemuslik. 

http://www.vaktsineeri.ee/
http://www.vaktsineeri.ee/
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2.4 Seroepidemioloogilise uuringu 

läbiviimise korraldamine. 

 Seroepidemioloogilise uuringu lähteülesanne on 

koostatud, uuring korraldatud ja tulemused 

hinnatud. 

 Tehtud ettepanekud SoM-le immuunprofülaktika 

ekspertkomisjonile immuniseerimisstrateegia 

optimeerimiseks  seroepidemioloogilise uuringu 

tulemuste alusel.  

2.5 Täitmiseks suunatud dokumentide, sh 

õigusaktide eelnõud ja kirjavahetuse 

läbivaatamine, analüüs ja osakonna 

seisukohtade ettevalmistamine. 

 Osaletud komisjonide ja töörühmade töös. 

 Dokumendid on õigeaegselt läbi vaadatud, 

registreeritud ning asjakohased ettepanekud ja 

arvamused, seisukohad, memod ja jutupunktid 

on koostatud.  

 Osakonnajuhatajale on tehtud ettepanekud ja/või 

antud sisend käskkirjade, juhendmaterjalide 

kaasajastamiseks või koostamiseks.  

2.6 Osalemine Euroopa Komisjoni 

Varajase Teavitamise ja Reageerimise 

Süsteemi (EWRS) ja Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) 

Rahvusvaheliste Sanitaar-

meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) 

kontaktasutuse ülesannete täitmisel. 

 NSEO valveametniku kohustused on täidetud. 

 Lähtudes ECDC ja WHO poolt laekunud 

ohuteavetele, korraldatud riigisisene 

riskihindamine ja võetud tarvitusele vajalikud 

meetmed. Vajadusel korraldatud koostöö 

välispartneritega. 

2.7 Osalemine Haiguste Ennetamise ja 

Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 

tegevustes, sh haigusspetsiifilistes 

võrgustikes, töörühmades, 

projektides ja ekspertgruppide töös 

osalemine ning vastavate 

aruandevormide täitmine. 

 Osaletud komisjonide, töörühmade, võrgustike 

ja projektide töös, ettepanekud ja seisukohad on 

koostatud ja esitatud, 

 ECDC poolt püstitatud eesmärgid juurutatud.  

 TA kaasatud ametnikud ja koostööpartnerid 

informeeritud ECDC võrgustike ja projektide 

tegevustest 

2.8 TA kõneisiku immuniseerimise ja 

vaktsiinvälditavate nakkushaiguste 

teemadel kohustuste täitmine, 

koostööpartnerite ja elanikkonna 

immuniseerimisalane teavitamine. 

Ameti tegevust kajastav teave/sõnavõtud  
immuniseerimise ja vaktsiinvälditavate 
nakkushaiguste teemadel on koostatud, antud 
intervjuud meediakanalitele ja huvigruppidele, 
osaletud diskussioonides.  

2.9 Koostöö siht- ja huvirühmadega ning 

teiste koostööpartneritega. 

 Osaleb oma töövaldkonnaga seotud kohtumistel 

ja vajadusel valmistab selleks ette materjalid. 

 Teab oluliste koostööpartnerite 

tegevustest/tööprotsessidest ja nende ootustest.  

2.10 Vahetu juhi või kõrgemalseisva 

juhi ühekordsete ülesannete täitmine. 

 Ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt täidetud.  

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima; teenistusülesandeid 

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

lahenduse. 

3.3 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

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

tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 
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3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

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

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

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

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.10 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 
 
ÕIGUSED 

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

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid  vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt.  

3.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 

3.13 Teha ettepanekuid üksuse ja asutuse töö paremaks korraldamiseks. 

3.14 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.15 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3.16 Täitma ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga kaugtöö vormis. 

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

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.18 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

(arengu- ja hindamisvestlus). 

3.19 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

 
 
 

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. 

4.2 24/7 valveametniku ülesannete 

täitmisel – mobiiltelefon, valvearvuti. 

 

4.3 Epideemiatõrje meeskonna 

tööülesannete täitmiseks ettenähtud 

isikukaitse- ja 

desinfitseerimisvahendid. 

 

 
 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Arstiteadus või magistrikraad epidemioloogia 
(rahvatervise) valdkond. 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus 

5.4 Teadmistele ja oskustele  Riigi põhikorra ja avalikku teenistust 

puudutavate õigusaktide tundmine. 

 Tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide 

põhjalik tundmine. 
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 Tegevusvaldkonda puudutavate 

poliitikakujundamise ja strateegiadokumente 

põhjalik tundmine. 

 Teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, 

õigussüsteemist ja otsustusprotsessist ning 

rahvusvaheliste erialaste organisatsioonide 

tööpõhimõtete tundmine. 

 Juhtimisalased teadmised, sh oskus planeerida 

alluvate tööd. 

 Ülevaate omamine riigi infosüsteemidest. 

 Teadmised nakkushaiguste epidemioloogia, 

rahvatervise, tervisekaitse ja humaanmeditsiini 

valdkondades. 

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 ja 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 ja suhelda avalikkusega. 

 Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

 Kõrge sisemine motiveeritus. 

 Liidriomadused. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - C1 tase. 
Inglise keel – kõrgtase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO7  

 
 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust 


