
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus  

1.2 Ametinimetus Peadirektori asetäitja tervisekaitse alal 

1.3 Ametipositsioon Ametnik  

1.4 Vahetu juht Peadirektor  

1.5 Alluvad Valdkonnaga seotud osakonnajuhatajad, 

laborijuhatajad 

1.6 Asendaja Valdkonnaga seotud osakonnajuhataja või 

laborijuhataja 

1.7 Asendab Valdkonnaga seotud osakonnajuhatajad või 

laborijuhatajad või peadirektorit 

1.8 Eritingimused Valmidus olla  telefonilt kättesaadav 24/7 ning 
vajadusel töötama väljaspool tavapärast tööaega 

1.9 Ametikoha eesmärk Juhtida nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, 
keskkonnatervise, kemikaaliohutuse osakondade ja 
laborite tööd ning tagada vastavate valdkondade 
teenuste eesmärkide seadmine ja saavutamine. 

 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Koordineerib, suunab, juhendab, 

kontrollib ja analüüsib 

vastutusvaldkonna teenuste 

eesmärkide täitmist. 

 Valdkond on komplekteeritud kompetentse 

personaliga – tagatud on teenuste spetsiifiline 

ekspertteadmine ja teenuste eestvedamise (sh 

riskianalüüsid, tööplaanid, arendusprojektid)  

võimekus.  

 Valdkonna juhid ja teenistujad on informeeritud 

ameti ja valdkonna riiklikest prioriteetidest ja 

eesmärkidest. 

 Valdkonna teenuste iga-aastane tööplaan on 

koostatud eesmärgipäraselt ja õigeaegselt 

koostöös seotud osapooltega. 

 Riigieelarve planeerimise protsessis on 

valdkonna teenuste ressursi- ja arenguvajadused 

defineeritud ja argumenteeritud tuginedes 

valdkonna olukorrapildile (sh väliskeskkonna 

ootused) 

 Valdkonna töö on korraldatud lähtuvalt 

õigusaktides (sh käskkirjades ja tööjuhendites) 

sätestatud nõuetele. 

 Juhid ja teenistujad saavad pidevalt tagasisidet 

tehtud töö kohta (sh. kiitus ja parandamist vajav 

töösooritus) ning teenistujate ettepanekud on 

kuulatud ja vajalikud edasised tegevused kokku 

lepitud.  
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 Valdkonna teenuste tööprotsessid on aja- ja 

asjakohased ning igapäevatöös rakendatavad. 

 Valdkond on saavutanud püstitatud eesmärgid ja 

tööplaan on tähtaegselt täidetud. 

 Valdkonna töötulemuste ja saavutuste osas on 

olemas  korrektsed aruanded. 

2.2 Tagab valdkonna ülesannetega seotud 

dokumentide ja õigusaktide olemasolu 

ja nõuetekohase haldamise. 

 Valdkonna tööd reguleerivad dokumendid on 

kaasajastatud koostöös seotud osapooltega ning 

on asutuse teenistujatele kättesaadavad.  

 Tööprotsesse ja menetlust puudutavate 

õigusaktide ja menetlusjuhiste täiendamise või 

muutmise vajadusel on  tagatud eestvedamine 

muutuste elluviimiseks.  

 Valdkonna poolt loodud ja saadud dokumendid 

on leitavad asutuse DHS`st. 

2.3 Tagab koostöö valdkonna siht- ja 

huvirühmadega ning teiste 

koostööpartneritega.  

 Valdkonnas on olemas teadmine oluliste 

koostööpartnerite tegevustest/ tööprotsessidest, 

nende ootustest ning valmisolek efektiivseks 

koostööks.   

 Asjakohased ettepanekud strateegiliseks 

koostööks on tehtud ning vajalikud 

koostöökontaktid loodud.  

 Toimib tihe koostöö ning asutuse maine on 

partnerite arvamuse kohaselt usaldusväärne.  

 Terviseameti seisukohad ja ettepanekud 

kaasamisprotsessis (erinevate dokumentide 

koostamine ja uuendamine) on esitatud.  

 Asjakohane teave on edastatud Terviseameti 

siseselt ja erinevate osapoolte vahel. 

2.4 Esindab ametit oma pädevuse ja 

peadirektorilt saadud volituste 

piires ning tagab valdkondliku 

kommunikatsiooni. 
 

 Amet on esindatud kokkulepitud 

nõupidamistel/töörühmades, sh 

rahvusvahelistel.  Esitatud arvamused, 

ettepanekud ja seisukohad on pädevad ja 

asjakohased ning kooskõlas kehtiva 

seadusandlusega ja valdkondade strateegiatega. 

 Avalikkusele suunatud info on läbi mõeldud ja 

avaldatud veebilehtedel kodanikele ja 

partneritele mõistetaval viisil. 

 Meediapäringud/-esinemised on sisuliselt ette 

valmistatud ja koostöös kommunikatsiooniga 

avaldatud. 

2.5 Vahetu juhi poolt antud valdkonnaga 

seotud 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. 
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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. 

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 osakondade 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 Täita 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. 

Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus  

5.2 Erialale/õppesuunale Valdkonnas töötamiseks sobiv eriala 

5.3 Töökogemusele Vähemalt 5-aastast valdkondlikku töökogemust ja 3-

aastast juhtimiskogemust 

5.4 Teadmistele ja oskustele  Pädev rahvatervise, sh tervisekaitse 

(nakkushaiguste epidemioloogia, 

keskkonnatervis, kemikaaliohutus) valdkonna 

küsimustes ning sellega seotud 

arengustrateegiatest ja õigusloomest; 

 Teadlik rahvusvaheliste koostöö-

organisatsioonide (WHO, ECDC, ECHA) tööst 

ja arengusuundadest; 
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 Oskus planeerida enda ja meeskonna tööd ning 

määrata prioriteete; 

 Oskus seostada enda ja oma üksuse tööd; 

organisatsiooni tegevuse ja eesmärkidega; 

 Teadlik riigi- ja asutuse eelarve koostamise 

protsessidest. 

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. 

 Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

 Laitmatu taust. 

 Kõrge sisemine motiveeritus. 

5.6 Keeleoskusele  Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1). 

 Inglise keele oskus (B2) koos. 

teenistusülesannetest tuleneva sõnavara 

valdamisega. 

 Vene keele oskus teenistusülesannetest tuleneva 

sõnavara valdamisega. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 – AO7 

 
 


