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KINNITATUD 
detsember 2018. a.  

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus  

1.2 Ametinimetus Kommunikatsiooni juht 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Peadirektor  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Terviseameti tegevuse toetamine läbi strateegilise 
kommunikatsiooni planeerimise ja elluviimise. 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Korraldab suhtlemist pressi ja 
avalikkusega Eestis ja vajadusel 
väljaspool Eestit. 

 Ajakirjanikud ja sihtrühmade esindajad saavad 
ametist täpseid ja korrektseid vastuseid, 
sihtrühmad omavad vajalikku teavet. 

2.2 Nõustab asutuse töötajaid ja 
juhtkonda avalike suhete ja 
kommunikatsiooni küsimustes. 

 Terviseameti juhtkond ja töötajad edastavad 
ajakirjandusega suheldes strateegilise 
kommunikatsiooni sõnumeid. 

2.3 Vajadusel koolitab Terviseameti 
kõneisikuid. 

 Kõneisikud on pädevad ajakirjandusega 
suhtlema. 

2.4 Loob asutuse strateegilise 
kommunikatsiooni põhimõtted, 
koostab meediaplaane. 

 Terviseametil on põhimõtted, mille alusel 
toimub asutuse proaktiivne meediasuhtlus. 
Igapäevase kommunikatsiooni aluseks on 
meediaplaanid. 

2.5 Kaardistab koostöös Terviseameti 
osakondadega peamised sidus- ja 
sihtrühmad ning korraldab 
infovahetust nendega. 

 Strateegiline kommunikatsioon arvestav sidus- 
ja sihtrühmade eripäradega ning oskab 
nendega suhtlemiseks õigeid viise ja kanaleid 
kasutada. 

2.6 Koostab ja toimetab pressiteateid, 
artikleid, kõnesid ja kommentaare. 

 Terviseameti pressisuhtlus vastab ajakirjanduse 
nõuetele ning edastab auditooriumile vajalikke 
sõnumeid. 

2.7 Vastutab koostöös osakondade 
juhatajatega terviseameti tegevust 
puudutavate trükiste ja muu 
infomaterjali koostamise ja ilmumise 
eest, hindab nende vajadust ja 
asjakohasust. 

 Terviseameti trükised on koostatud vajaduse 
põhimõttest lähtuvalt ning täidavad oma rolli 
strateegilises kommunikatsioonis. 

2.8 Planeerib ja viib ellu ameti 
pressiüritusi. 

 Pressikonverentse ja –briifinguid peetakse õigel 
hetkel ja professionaalselt, osalejad on 
ettevalmistatud ja oskavad ajakirjanikega 
suhelda. 
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2.9 Osaleb peadirektori määratud 
komisjonides ja töörühmades. 

 Komisjonid ja töörühmad oskavad oma 
tegevuses arvestada strateegilise 
kommunikatsiooniga. 

2.10 Osaleb Terviseameti 
nõupidamistel, koosolekutel. 

 Asjatundlik abi koosolekute ettevalmistamisel 
ja läbiviimisel. 

2.11 Arendab koostöös teise 
kommunikatsiooninõunikuga 
Terviseameti sotsiaalmeedia kanaleid 

 Terviseameti sotsiaalmeedia kanalid lähevad 
kaasa trendidega ning püsivad moodsana. 

2.12 Planeerib ja viib ellu ameti 
kriisikommunikatsiooni. 

 Terviseamet on kriisikommunikatsiooniks 
valmis ning suudab kriisi korral edukalt 
sihtrühmadeni jõuda. 

2.13 Esindab (lisaks peadirektorile) 
Terviseametit kommunikatsiooni-
alases suhtlemises teiste 
riigiasutustega 

 Terviseamet edastab teistele riigiasutustele 
õiget ja vajalikku teavet oma strateegilisest 
kommunikatsioonist. 

2.14 Täidab vahetu juhi antud 
ühekordseid ülesandeid. 

 Ametijuhendi-välised asutuse strateegilist 
kommunikatsiooni puudutavad ülesanded on 
täidetud. 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma 
ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, 
ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 
asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid  
vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt asutuse 
teenistujatelt. 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma 
erapooletult, sealhulgas valima 
teenistusülesandeid täites igaühe 
õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi 
parimal võimalikul viisil arvestava 
lahenduse. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 
põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 
seaduse sättele. 
 

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

Teha ettepanekuid osakonna ja asutuse töö 
paremaks korraldamiseks. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses 
olles kui ka väljaspool teenistust, 
sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 
diskrediteeriks teda ametnikuna või 
kahjustaks ametiasutuse mainet. 

Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt 
vajadusele erialastel koolitustel. 

3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning 
teenistuja kasutusse antud vara ja 
vahendeid heaperemehelikult ja 
sihipäraselt. 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke 
töövahendeid ning vajadusel abi nende 
kasutamisel. 
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3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte 
raames aitama kaasa ametiasutuse 
seadusest tulenevate ülesannete 
täitmisele. 

Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga 
kaugtöö vormis. 

3.7 Peab hoiduma korruptsiooniohtlikest 
tegudest ning ei tohi võtta vastu  
kingitusi, mida on võimalik seostada 
teenistuskohustuste täitmisega või 
nende täitmata jätmisega. 

Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama 
probleemi (selle mõju vähendama), mis takistab 
tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast 
täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste 
süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 
teenistuskohustuste täitmise kohta (arengu- ja 
hindamisvestlus). 

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

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

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

 

 
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. Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

 
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Ajakirjandus, kommunikatsioon või muu. 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 2-aastane valdkondlik töökogemus 
ajakirjanduse, kommunikatsiooni, nõustamise või 
reklaami alal.  

5.4 Teadmistele ja oskustele Personaalarvuti väga hea kasutamisoskus. 
Andmebaaside ja infohankimisvõimaluste 
kasutamisoskus. Väga hea suhtlemisoskus. 
Teadmised kaasaegsetest kommunikatsiooni-
tehnoloogiatest ning oskused neid kasutada  

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Algatusvõime ja loovus. Meeskonnatöö oskus. 
Suutlikkus töötada iseseisvalt.  
Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
Olulise eristamise oskus ja analüüsivõime. 
On süsteemne, loominguline, avatud ja 
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initsiatiivikas. 
On väga hea eesti keele tunnetusega nii sõnas kui 
kirjas. 
Lisaks: saavutusvajadus, täpsus, korrektsus, 
enesväljendusoskus, pingetaluvus, abivalmidus, 
lojaalsus, sihikindlus ja sõbralikkus. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel kõrgtasemel. 
Kahe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas kesktasemel. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 
VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust. 


