
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond 

1.2 Ametinimetus Analüütik  

1.3 Ametipositsioon Ametnik 

1.4 Vahetu juht Osakonnajuhataja  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk 

Rahva tervist lühi- või pikaajaliselt mõjutavate 

sündmustega seotud prognoosi mudelite 

planeerimine, koostamine ja rakendamine. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Rahva tervist lühi- või pikaajaliselt 

mõjutavate sündmustega seotud 

prognoosi mudelite planeerimine, 

koostamine ja rakendamine vastavalt 

riiklikule strateegiale/ 

prioriteetidele/riskianalüüsile, näiteks: 

2.1.1 nakkushaiguste epideemiate (ja 

olulisemate puhangute) jaoks;  

2.1.2 vaktsineerimisega hõlmatuse 

jaoks; 

2.1.3 ulatuslike mürgistuste (ja 

olulisemate sündmuste) jaoks; 

2.1.4 mitmete kannatanutega 

liiklusõnnetuste või terrorismi 

sündmuste jaoks. 

 Prognoosi mudelid on välja arendatud ja 
koostatud prognooside tulemused on edastatud 
sisuosakondadele riskianalüüsi ja –plaani 
sisenditeks. 

 Prognoosi mudelid on regulaarselt uuendatud ja 
kontrollitud kaasaegsete rahvusvaheliste 
mudelite vastu 

 Prognoosi mudelite toimimine (rakendusvõime) 
on regulaarselt testitud rahvusvaheliste ja riiklike 
andmebaaside peal. 

2.2 Rahva tervist mõjutavate sündmusega 
kaasneva tervishoiuressursi prognoosi 
mudelite planeerimine, koostamine ja 
rakendamine vastavalt riiklikule 
strateegiale/prioriteetidele, näiteks: 

2.2.1 nakkushaiguste epideemiate ja 
puhangutega hõivatava 
tervishoiuressursi 
prognoosimiseks; 

2.2.2 ulatuslike mürgistustega hõivatava 
tervishoiuressursi 
prognoosimiseks; 

2.2.3 mitmete kannatanutega 
liiklusõnnetuste või terrorismi 
sündmustega hõivatava 
tervishoiuressursi 
prognoosimiseks; 

 Prognoosi mudelid on välja arendatud ja 
koostatud prognooside tulemused on edastatud 
sisuosakondadele riskianalüüsi ja –plaani 
sisenditeks. 

 Prognoosi mudelid on regulaarselt uuendatud ja 
kontrollitud kaasaegsete rahvusvaheliste 
mudelite vastu. 

 Prognoosi mudelite toimimine (rakendusvõime) 
on regulaarselt testitud rahvusvaheliste ja riiklike 
andmebaaside peal. 
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2.2.4 tervishoiuressursi võimekuse 
prognooside koostamine 
(sealhulgas vananev perearstide 
kollektiiv, medõdete juurdekasvu 
pidurdumine, infektsiooni 
kontrolli ressurss haiglates). 

2.3 Teadusuuringute (näiteks 
seroepidemioloogiliste uuringute) 
strateegiline planeerimine (valimi 
suurus arvestades statistilist jõudu) ja 
andmekoosseisu määramine, 
(sobilikud statistilised kontrollid) ja 
andmeanalüüs ja analüüsitulemustele 
lisatav analüüsimetoodika hinnang. 

 Teadusuuringute läbiviimiseks on 
sisuosakonnale antud sisend representatiivse 
valimi ja minimaalse vajaliku andmekoosseisu 
jaoks.  

 Läbi viidud uuringu andmed on analüüsitud ja 
analüüsi järeldused kajastavad andmete 
korrektseks tõlgendamiseks adekvaatset 
analüüsimeetodi põhist hinnangut. 

2.4 Riiklikult kogutud andmete kvaliteedi 
hindamine, mittetäieliku 
andmebaasiga töötamise metoodika 
arendamine (sh andmete 
imputeerimine). 

 Ettepanekud andmebaaside arendamiseks on 
tehtud nii, et tõsta andmekogumise ja andmete 
kvaliteeti.  

 Loodud ja rakendatud on metoodika, mis 
võimaldab analüüsi mittetäielike andmekogude 
pealt. 

2.5 Riiklikult kogutud andmete kasutusala 
laiendamine, võimalike teadusprojekti 
kavandite loomine ja 
koostöövõimaluste otsimine. 

 Sisuosakondadele on tehtud ettepanekud 
kogutavate andmete kasutamiseks ja võimalike 
koostööprojektide loomiseks, et parandada ja 
tõhustada riiklikku seire käigus kogutavate 
andmete põhjal tehtavaid analüüse ja järeldusi. 

2.6 Täitmiseks suunatud dokumentide, sh 
õigusaktide eelnõud ja kirjavahetuse 
läbivaatamine, analüüs ja osakonna 
seisukohtade ettevalmistamine. 

 Osaletud õigusloome töörühmade töös 
 Asjakohased ettepanekud ja seisukohad on 

koostatud ja esitatud. 

2.7 Professionaalne koostöö valdkonna-
alaste partneritega (VTA, TAI, TTO-d, 
erialaseltsid jm). 

 Koostöö toimub vastavalt koostöö lepingutele. 
 Osaletud intersektoraalsete töörühmade töös.  
 Vajalikud andmed on õigeaegselt edastatud. 

2.8 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. 

2.9 Vahetu juhi või kõrgemalseisva 
juhi ühekordsete ülesannete täitmine. 

 Ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt 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. 
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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 

kõrvaltegevustega (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 vahetule 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. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1. Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning telefon. 

Teenistujale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

 

Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

4.2. Epideemiatõrje meeskonna 

tööülesannete täitmiseks ettenähtud 

isikukaitse- ja 

desinfitseerimisvahendid. 

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Kolmanda astme kõrgharidus või kolmanda astme 

kõrgharidus omandamisel. 

5.2 Erialale/õppesuunale Matemaatika, statistika või epidemioloogia 

(rahvatervise) valdkonna doktori kraad. 

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. 

- Tegevusvaldkonda puudutavate 

poliitikakujundamise ja strateegiadokumente 

põhjalik tundmine. 

- Teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, 

õigussüsteemist ja otsustusprotsessist ning 

rahvusvaheliste erialaste organisatsioonide 
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tööpõhimõtete tundmine. 

- 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 - C1 tase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 
 


