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KINNITATUD 

9. märts 2017. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töölepinguline 

1.4 Vahetu juht Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje 

osakonnajuhataja 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Osakonnajuhataja või osakonna peaspetsialist   

1.7 Asendab -  

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkuste 

ennetamise, seire ja tõrje ning antimikroobse 

resistentsuse seire korraldamine.  

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Antimikroobse resistentsuse ja 

tervishoiuteenuse osutamisega seotud 

nakkushaiguste alaste dokumentide 

koostamine (strateegilised materjalid, 

juhendid, infomaterjalid, soovitused 

jm) ja nende rakenduse korraldamine. 

 Valdkonna  tegevussuunad määratud,  

tegevusplaan koostatud ja õigeaegselt täidetud. 

 Dokumendid on väljatöötatud, vajadusel 

korrigeeritud.  

 Asutuse struktuurüksuste teenistujad nõustatud 

valdkonna küsimustes. 

2. Valdkonna alaste õigusaktide 

hindamine  ja muudatusettepanekute 

tegemine. 

 Osaletud õigusloome töörühmade töös. 

 Asjakohased seisukohad ja ettepanekud on 

koostatud ja esitatud vahetule juhile. 

3. Haiglanakkustõrje juhendite 

kooskõlastamise  metoodiline 

juhendamine. 

 

 Asutuse struktuurüksuste teenistujad nõustatud, 

probleemid puuduvad. 

 Kooskõlastamiseks esitatud  haiglanakkustõrje 

juhendid  läbivaadatud, vajadusel tehtud 

muudatus ettepanekud. 

 Asutusesisesed juhendmaterjalid väljatöötatud, 

vajadusel korrigeeritud, kõik kaasatud 

struktuuriüksused/teenistujad tegutsevad nende 

alusel. 

4. Osalemine ECDC tervishoiuteenuse 

osutamisega seotud nakkuste ARHAI 

programmi tegevustes ja NFP for 

Health-associated infections (ARHAI 

programme).  

 Seirevõrgustike alased dokumendid 

väljatöötatud ja juurutatud. 

 Nõutavad  andmed  edastatud õigeaegselt  ja 

täies mahus. 

5. Osalemine rahvusvaheliste 

organisatsioonide projektides, 

õppustes ja teabevahetuses:  

1) (ECDC projekt „Burden of 

antimicrobial resistance (AMR)“;  

 Töö korraldatud vastavalt projekti/uuringu 

kavale ja nõuetele. 

 Nõutavad  andmed  edastatud  õigeaegselt  ja 

täies mahus. 
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2) C. difficile infektsiooni seire;  

3) hetkleviuuring „Tervishoiuga 

seotud infektsioonide ja 

antibiootikumide kasutamine“. 

 AMR ja haiglanakkuste seire kvaliteet on 

paranenud ja muutunud efektiivsemaks. 

  

6. Ettevalmistustööd „Joint Actions (HP-

PA) 3rd EU Health Programme“ 

käivitamiseks.   

 Projekti käivitamiseks vajalikud tööd on 

õigeaegselt tehtud (kirjavahetus projekti 

korraldajatega, koostööpartnerite teavitamine, 

töökoosolekutel osalemine jms).  

7. Koostööpartnerite ja elanikkonna 

teavitamine antimikroobse 

resistentsusest ja tervishoiuteenuse 

osutamisega seotud nakkushaigustest, 

esinemisriskidest ning 

ennetusmeetmetest.   

 Info edastatud erialastele koostööpartneritele, 

tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale ning 

avaldatud TA kodulehel. 

 Ülemaailmse antibiootikuminädalaga seotud 

tegevuste planeerimine ja läbiviimine. 

 Infomaterjalid/juhendid koostatud ning 

vajadusel vaadatud üle,  täiendatud või 

muudetud.  

8. Terviseameti struktuurüksuste 

nõustamine erialaküsimustes, sh 

koolituste läbiviimine ja 

konsultatiivse abi osutamine.  

 Koolitused toimuvad vastavalt koolitusplaanile. 

 Vajalik abi osutatud. 

9. Nakkushaiguste labori nõustamine 

AMR küsimuste osas. 
 Vajalik nõustamine on osutatud. 

10. Järelepärimistele/teabenõuetele 

vastamine. 
 Vastus antud seaduses ette nähtud tähtajaks.   

11. Töö käigus tekkinud dokumentide ette 

valmistamine arhiveerimiseks 

vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.  

 Dokumendid on leitavad vastavalt asutuses 

kehtivale asjaajamiskorrale ja esitatud 
arhiveerimiseks.  

12. Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 

ühekordsete ülesannete täitmine. 
 Ülesanne täidetud täpselt ja õigeaegselt. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

KOHUSTUSED VASTUTUS 

1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

1. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, 

ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid 

(s.h. juurdepääsu piiranguga dokumendid) vahetult 

juhilt ning kõikidelt teistelt asutuse teenistujatelt. 

2. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

erapooletult, sealhulgas valima 

teenistusülesandeid täites igaühe õigusi 

ja vabadusi ning avalikku huvi parimal 

võimalikul viisil arvestava lahenduse. 

2. Keelduda ebaseaduslike korralduste 

täitmisest, põhjendades kirjalikult 

keeldumist koos viitega seaduse sättele. 

3. Peab juhinduma vahetu ja 

kõrgemalseisva juhi seadusega 

kooskõlas olevatest teenistusalastest 

juhistest ja korraldustest, samuti 

ametijuhendist. 

3. Teha ettepanekuid osakonna ja asutuse töö 

paremaks korraldamiseks. 
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4. Peab käituma väärikalt nii teenistuses 

olles kui ka väljaspool teenistust, 

sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 

diskrediteeriks teda või kahjustaks 

ametiasutuse mainet. 

4. Osaleda eelnevalt kokkulepitud või 

vastavalt vajadusele erialastel koolitustel 

5. Peab kasutama ametiasutuse ning 

kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

5. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke 

töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

6. Peab teenistus- ja usaldussuhte raames 

aitama kaasa ametiasutuse seadusest 

tulenevate ülesannete täitmisele. 

6. Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga 

kaugtöö vormis. 

7. Peab järgima riigiasutuse töötaja eetikat 

ja hoiduma korruptsiooniohtlikest 

tegudest ning ei tohi võtta vastu 

kingitusi, mida on võimalik seostada 

teenistuskohustuste täitmisega või 

nende täitmata jätmisega. 

7. Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, 

kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), mis 

takistab tema tööülesande tulemuslikku, 

nõuetekohast täitmist. 

8. Peab hüvitama teenistuskohustuste 

süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

8. Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang 

oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

(arengu- ja hindamisvestlus). 

9. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 

saanud riigi- ja/või ärisaladust, 

konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 

teatavaks saanud informatsiooni. 

9. Esindada asutust oma vastutusvaldkonda 

kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Kontoritöötaja töökoht koos vajaminevate 

kantseleitarvetega, sh. printeri, 

paljundusmasina ja teiste bürooseadmete 

kasutamise võimalus ning lauatelefon. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud 

eririietuse nõuet. 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.   

Vajadusel juhiga auto kasutamise 

võimalus. 

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Arstiteadus või magistrikraad epidemioloogia 

(rahvatervise) valdkonnas 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 3 aastat 

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised valdkondades:  infektsioonikontroll, 

nakkushaigused, epidemioloogia. 

Asutuse tegevusvaldkonna, ministeeriumi 

valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide ning 

asjaajamiskorra tundmine. 

Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, 

organisatsiooni struktuurist ja Euroopa Liidu 

õigusest, põhjalikud teadmised ametikoha 

töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis. 
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5.5 Isikuomadustele ja võimetele Orienteeritus meeskonnatööle, kohanemisvõime, 

vastutusvõime, korrektsus, väga hea 

suhtlemisoskus, positiivne ellusuhtumine ning 

usaldatavus. Hea pingetaluvus. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - C1; inglise keel – kõrgtase, vene keel – 

kesktase. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 kuni AO7. 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 

 


