
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

Struktuuriüksus Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond 

Ametinimetus Peaspetsialist 

Ametipositsioon Ametnik  

Vahetu juht Osakonnajuhataja 

Alluvad - 

Ametniku asendaja Peaspetsialist; nõunik 

Ametnik asendab Peaspetsialist; nõunik 

Eritingimused - 

Ametikoha eesmärk Tervishoiualaste kriiside (hädaolukorra, erikordade 

ja riigikaitseliste olukordade) valmisoleku, sh 

peamiselt elutähtsa teenuse toimepidevuse 

(vältimatu abi), korraldamine.  

 

II. TEENISTUSKOHA ÜLESANDED 

TEENISTUSÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Elutähtsa teenuse toimepidevuse 

nõuete ajakohasus ja rakendamine; 

 

 

1. Vältimatu abi nõuded on uuendatud ja 

rakendatud. 

2. Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded on 

sobilikud vastavalt riigis kehtestatud olukorrale. 

3. On välja töötatud:  

-teiste teenuste ristsõltuvusest tingitud vältimatu 

abi häireid ja katkemist ennetavad meetmed; 

-suurenenud teenuse nõudlusest tingitud 

vältimatu abi häireid ja katkemist ennetavad 

meetmed; 

-teenuse häirel või katkemisel teenuse 

taastamiseks rakendatavad meetmed, 

tegutsemise põhimõtted ja töökorraldus; 

4. Elutähtsa teenuse toimepidevuse 

riskianalüüside ja plaanide haldamine; 

1. Kokku on lepitud elutähtsa teenuse 

toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide 

koostamise ühtlustatud põhimõtted koostöös 

tervishoiuteenuse osutajatega. 

2. Elutähtsa teenuse osutajate nõustamine oma 

pädevuse piires ning tegevuste koordineerimine 

toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide 

koostamisel ning uuendamisel.  

3. Toimepidevuse riskianalüüsid on läbi vaadatud, 

kinnitatud ning olulised kokkuvõtted tehtud.  

4. Toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide 

uuendamine on korraldatud vastavalt vajadusele 

ning kehtestatud nõuetele. 

5. Toimepidevuse riskianalüüside põhjal on 

kaardistatud elutähtsa teenuse osutajate (kiirabid 



2 (5) 

ja haiglad) täpsed vajadused teenuse häirete ja 

katkestuste ennetamiseks, sh ristsõltuvuse 

vähendamiseks teistest teenustest. 

6. Vajaduste kaardistuste põhjal on välja pakutud 

optimaalsemad lahendused kiirabi ja haiglate 

toimepidevuse võimekuse tõstmiseks ning 

koostöös teiste üksustega ette valmistatud 

vajalikud eelarvetaotlused. 
7. Elutähtsa teenuse osutaja on kajastatud 

tsiviiltoetuste registris. 

5. Elutähtsa teenuse osutamisega seotud 

riskikommunikatsiooni 

koordineerimine; 

1. Elutähtsa teenuse osutajatega on ühtlustatud 

riskikommunikatsioonitegevused. 

2. Asutuse kommunikatsiooni eest vastutava 

üksusega või isikutega riskikommunikatsiooni 

alane koostöö on toimiv.  

6. Valmisoleku loomine elutähtsa 

teenuse toimepidevusest tingitud 

hädaolukorra lahendamiseks ning 

järelevalve koordineerimine elutähtsa 

teenuse toimepidevuse tagamise üle; 

1. Elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse 

plaanide põhjal on antud asjakohane sisend 

vastava hädaolukorra lahendamise plaani 

koostamiseks. 

2. Tehtud asjakohased ettepanekud vastava 

hädaolukorra lahendamise plaani täiendamiseks 

ja uuendamiseks. 

3. Koostöös asutuse järelevalve eest vastutava 

üksusega on kaardistatud järelevalvetegvuste 

vajadus ning välja töötatud perioodiline 

järelevalve tegevuskava elutähtsate teenuste 

toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa 

teenuse katkestusi ennetavate meetmete 

rakendamise üle. 

7. Üldarstiabi teenuse toimepidevuse 

korraldamine; 

Koostöös asutuse üldarstiabi teenuse korraldamise 

eest vastutava üksusega on koostatud ning vastavalt 

vajadusele uuendatud üldarstiabi teenuse 

toimepidevuse tagamise juhis kriisiolukordadeks. 

8. Riigi tervishoiuvaru, 

tervishoiuteenuse osutajate ravimite 

ning meditsiinivahendite tegevusvaru 

korraldamine. 

Vältimatu abi kui elutähtsa teenuste toimepidevuse 

vaatest HVA haiglate lõikes on tehtud asjakohased 

ettepanekud varude planeerimispõhimõtete või 

korralduse muutmiseks, varude moodustamiseks või 

täiendamiseks. 

9. Kriisireguleerimisalane koostöö teiste 

riigiasutustega, tervishoiuteenuse 

osutjatega ning muude 

koostööpartneritega, samuti 

kriisireguleerimisalane rahvusvaheline 

koostöö; 

1. Kursisolek teiste riigiasutuste, tervishoiuteenuse 

osutajate ning muude koostööpartnerite 

tegevustega/töökorraldusega kriisireguleerimise 

suunal. 

2. Asjakohased ettepanekud koostööks on tehtud 

ning vajalikud kontaktid loodud. 

3. Asjakohane teave on edastatud erinevate 

osapoolte vahel kui ka Terviseameti siseselt. 

4. Koostööüritustel on osaletud ning Terviseameti 

seisukohad esitatud. 

5. Kursisolek rahvusvahelise koostöö korraldusega, 

sellega seotud institutsioonide 

tegevustega/töökorraldusega kriisireguleerimise 

suunal. 

6. Rahvusvahelistes töögruppides on 

eesmärgipäraselt ja tulemuslikult osaletud. 
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10. Osalemine tervishoiualaste kriiside 

(sh hädaolukordade) lahendamisel, 

kriisikomisjonide töös ning 

kriisireguleerimise õppuste 

ettevalmistamine ja nendel osalemine; 

1. Valmisolek tegutsemiseks oma pädevuse piires, 

sh teise juhtiva asutuse kriisimeeskonnas. 

2. Eesmärgipärane ja tulemuslik tegutsemine 

vastavalt kehtestatud korrale ja antud 

korraldustele. 

3. VV ja regionaalsete kriisikomisjonide 

materjalide läbi töötamine, esitluste ja 

seisukohtade ette valmistamine ning istungitel 

osalemine vastavalt vajadusele oma pädevuse 

piires. 

4. Elutähtsa teenuse osutajate (kiirabi ja haiglad) 

ning elutähtsat teenust korraldava asutuse 

(Terviseamet) kriisireguleerimiseõppuste 

vajadused elutähtsa teenuse (vältimatu abi) 

toimepidevuse testimiseks on välja selgitatud 

ning ettepanekud õppuse korraldamiseks tehtud.  

5. Õppuste ettevalmistamiseks vajalikud tegevused 

on oma pädevuse piires läbi viidud, õppustest 

aktiivselt osavõetud, järeldused koostatud ning 

arvesse võetud. 

11. Kriisireguleerimisega seotud 

õigusloomes osalemine. 

Kriisireguleerimisega seotud õigusloome 

protsessides on osaletud asutuse pädevuse piires, sh: 

- ülevaade planeeritavatest õigusloome 

muudatustest omandatud; 

- ettepanekud väljatöötatud eelnõude kohta 

tehtud; 

- ettepanekud õigusaktide väljatöötamiseks 

ja/või olemasolevate muutmise 

algatamiseks tehtud. 

12. Ametiabi andmine; 1. Asjakohane ja õigeaegselt edastatud info oma 

pädevuse piires. 

2. Klient, kelle taotletav info ületab peaspetsialisti 

pädevust, on suunatud vahetu juhi või teise 

Terviseameti teenistuja poole või talle on 

selgitatud, milline organisatsioon eeldatavalt 

vajalikku infot omab. 

6. Puuduvad põhjendatud pretensioonid. 

1. Vahetu juhi või kõrgemalseisva 

juhi ühekordsete ülesannete täitmine. 

Ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

III. TEENISTUJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

TEENISTUJA KOHUSTUB: 

1. Lähtuma teenistusülesannete täitmisel asutuse põhiväärtustest (asjatundlik, avatud, hooliv). 

2. Täitma teenistusülesandeid ausalt, hoolikalt ja erapooletult, valides igaühe õigusi ja vabadusi 

ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava lahenduse. 

3. Tegutsema asutusele lojaalselt ja käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool 

teenistust (sh sotsiaalmeedias) ning hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda või 

kahjustaks asutuse mainet. 

4. Kasutama asutuse vara ja teenistuja kasutusse antud vahendeid heaperemehelikult, sihipäraselt 

ning mitte andma neid kolmandate isikute kasutusse. 

5. Asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama teenistusülesande tulemuslikku ja 

nõuetekohast täitmist takistavat probleemi või vähendama selle mõju. 

6. Hoidma konfidentsiaalsena ja mitte avaldama ilma asutuse kirjaliku nõusolekuta kolmandatele 
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isikutele asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sellele kehtestatud 

juurdepääsupiirangu tähtaja jooksul või muude andmete hulka, millele juurdepääs või mille 

kasutamine on mistahes õigusaktiga piiratud. 
7. Teavitama viivitamata peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. 

8. Töötlema talle teenistusülesannete käigus teatavaks saanud isikuandmeid vastavalt 

isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele 

 

TEENISTUJAL ON ÕIGUS: 

1. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt, teistelt struktuuriüksustelt 

ning teistelt asutuse teenistujatelt. 

2. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3. Keelduda seadusega vastuolus olevate korralduste täitmisest. 

4. Teha ettepanekuid struktuuriüksuse juhile enda, üksuse ja asutuse töö paremaks 

korraldamiseks. 

5. Osaleda vastavalt vajadusele tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel. 

6. Kokkuleppel vahetu juhtiga täita ülesandeid kaugtöö vormis. 

7. Saada arengu- ja hindamisvestluse järgselt vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta. 

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

kohustusi. 

 

 

IV. TÖÖRIIDED 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet.  

Teenistuja riietus vastab töökohustuste iseloomule, on puhas, korrektne ja väljapeetud. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

Haridus Teise astme kõrgharidus  

Eriala/õppesuund  

Töökogemus Vähemalt 2-aastane erialane töökogemus 

Teadmised ja oskused 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 tööpõhimõtete tundmine. 

Ülevaate omamine riigi infosüsteemidest. 

Isikuomadused ja võimed - Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus 

võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse 

piires, võime ette näha ja hinnata otsuste tagajärgi ning 

vastutada nende eest. 

- Algatusvõime ja loovus, sh võime välja töötada uusi 

lahendusi, võtta omaks ja viia ellu muudatusi. 

- Oskus eristada olulist ebaolulisest, analüüsi- ja 

sünteesivõime. 

- Tulemusele orienteeritus, sh võime teadvustada asutuse ja 

oma tegevuse eesmärke ja omistada tegevustele õige 

prioriteet. 
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- Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras 

ning efektiivselt aega kasutada. 

- Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus korraldada koostööd ja 

suhelda avalikkusega. 

- Orienteeritus meeskonnatööle, sh oskus mõista oma rolli 

meeskonnas ja tegutseda meeskonna eesmärkide 

saavutamise nimel. 

- Kõrge sisemine motiveeritus. 

- Lojaalsus, ausus, usaldusväärsus, kõrged eetilised 

tõekspidamised. 

Keeleoskus Eesti keel – C1, inglise keel – B1, vene keel – suhtlustasandil. 

Arvutioskus Teenistuskohal vajaminevate oskuste ulatuses 
 


