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I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Referent 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Dokumendihalduse peaspetsialist 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt osakonna sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt osakonna sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Ameti teabe ja dokumentide haldamine, asjaajamine, 

osakonna teenistujate nõustamine ja abistamine 

dokumendihalduse valdkonnas ja klienditeenindus 

 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Terviseametisse pöördujate esmane 

teenindamine ja informatsiooni 

vahendamine vajadusel koostöös 

teiste Terviseameti teenistujatega 

 Terviseametisse pöördujad on saanud 

ammendava informatsiooni; 

 Ladus koostöö kõikide struktuuriüksustega; 

 Kaebused puuduvad. 

2.2 Sissetuleva posti töötlemine (sh 

üldmeilile kesk@terviseamet.ee 

saabunud post vastavalt 

osakonnasisesele kokkuleppele). 

 Saabunud ametipost on kontrollitud ja 

dokumendiregistris registreeritud hiljemalt 

saabumise päevale järgneval tööpäeval; 

 Puuduste korral on saatjat informeeritud ning 

antud võimalus dokumenti täiendada või 

parandada; 

 Paberkandjal saabunud dokumendid on 

skaneeritud ja lisatud DHS`i; 

 Kiireloomulise posti saabumisest on adressaati 

koheselt informeeritud ja saadetis talle esimesel 

võimalusel edastatud; 

 Dokumendiregister on täidetud korrektselt, 

sisestatud dokumendid on otsinguga leitavad 

ning juurdepääsupiirangute alused ja tähtajad on 

määratud Avaliku teabe seadusest lähtudes. 

2.3 Väljasaadetava posti töötlemine ja 

väljasaatmine ning vajadusel 

kullerteenuse osutaja leidmine. 

 

 Referendi poolt väljasaadetavad dokumendid on 

keeleliselt ja vormiliselt korrektsed ja vajadusel 

on tehtud parandused või tagastatud dokument 

paranduste tegemiseks koostajale; 

 Dokument koos lisadega on hiljemalt 

allkirjastamisele järgneval tööpäeval välja 

saadetud või postiteenuse osutajale üle antud, 

kiireloomulised dokumendid on edastatud 

viivitamata; 

 Dokumendiregister on täidetud korrektselt, 

sisestatud dokumendid on otsinguga leitavad 

ning juurdepääsupiirangute alused ja tähtajad on 

määratud Avaliku teabe seadusest lähtudes. 

2.4 Saate- ja edastuskirjade ning 

lühivastuste koostamine,  vajadusel 

 Dokumendid on koostatud ja 

dokumendihaldussüsteemi 
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nõupidamiste protokollimine jm 

tegevuse dokumenteerimine. 

            sisestatud korrektselt ning tähtaegselt. 

2.5 Asutuse välisveebis kuvatavate DHS`i 

andmete õigsuse kontroll. 

 DHS andmed on välisveebis õiged. 

 Välisveebis ei ole kuvatud piirangutega 

dokumente; 

 Puuduste avastamisel on vead parandatud ja 

võetud tarvitusele meetmed, et sama viga enam 

ei korduks. 

2.6 Terviseameti kõnekeskuse koosseisus 

ameti üldtelefonile nr 794 3500 

vastamine. 

 Sissetulevale kõnele on reageeritud esimesel 

võimalusel ja helistajale on vastatud viisakalt ja 

asjatundlikult; 

 Kõned, millele vastamine ei kuulu referendi 

pädevusse,  on suunatud teenuse omanikule,  

tema poolt määratud teenistujale või  antud 

soovitus teise asutuse poole pöördumiseks,  

andes vajadusel ka selle asutuse kontaktandmed; 

 Helistaja soovil on kõne ühendatud helistaja 

poolt soovitud isikuga või mõne teise töötajaga, 

kes vastaja hinnangud on pädev vastama; 

 Kui kõnet ühendada ei ole võimalik, on 

helistajale pakutud võimalus jätta teade ja 

kontaktnumber või antud soovitud isiku 

telefoninumber ja jäetud teated edastatakse  

teenistujatele e-posti teel; 

 Suulised teabenõuded, mida ei õnnestu koheselt 

lahendada, on dokumenteeritud ja hõlmatud 

dokumendihaldussüsteemi ning edastatud 

resolutsiooni andmiseks teenuse omanikule või 

suunatud lahendamiseks pädevalt teenistujale; 

 Tagatud on klientidele parima võimaliku 

lahenduse pakkumine. Puuduvad klientide 

kaebused. 

2.7 Ühtse asjaajamise korraldamine 

vastavalt teenuse kirjeldusele. 

 Asutuse struktuuriüksuste dokumendiringlus on 

korraldatud vastavalt asjaajamiskorrale ja on 

kiire ning toimib tõrgeteta; 

 Teenindatavates üksustes koostatud dokumendid 

on korrektselt vormistatud ning õigeaegselt 

menetletud. 

2.8 Dokumentide skaneerimine, 

suuremahuliste dokumentide 

paljundamine. 

 Dokumendid on paljundatud või skaneeritud ja 

teenistujale üle antud kokkulepitud tähtajaks; 

 Skaneerimisel ja paljundamisel on järgitud 

seadustega kehtestatud turvanõudeid. 

2.9 Teenistujate abistamine dokumentide 

elektroonilisel menetlemisel. 

 Teenistujatele on tutvustatud 

dokumendihaldussüsteemi ja õpetatud kirjade 

hõlmamist ja registreerimist; 

 Teenistujatele on osutatud vajalikku kaasabi 

dokumendihaldussüsteemi kasutamisel,  et 

dokumendid saaks dokumendihaldussüsteemi 

hõlmatud või ametist välja saadetud hiljemalt 

saabumisele või allkirjastamisele järgneval 

tööpäeval; 

 Teenistujad oskavad asutuse DHS`i kasutada, 

küsimuste tekkimisel saavad asjatundlikku abi ja 
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juhendamist. 

2.10 Referendi vastutusel olevate 

dokumentide arhiveerimistegevuste 

korraldamine. 

 Paberdokumendid on paigutatud kaustadesse ja 

säilitatud vastavalt dokumentide 

liigitusskeemile; 

 Säilitustähtaja ületanud dokumendid on 

hävitamiseks ette valmistatud ja hävitatud 

vastavalt asjaajamiskorrale; 

 Pikaajalise ja alalise säilitustähtajaga 

dokumendid on ette valmistatud ja üle antud 

asutuse arhiivi.  

2.11 Hoone haldamise ja transpordiga 

seotud küsimuste lahendamine  ja 

kontoritarvete tellimine. 

 Hoone haldamisega seotud küsimused on 

edastatud haldurile; 

 Vajalik transport on korraldatud õigeaegselt; 

 Asutuse teenistujad on varustatud vajalike 

kontoritarvetega. 

2.12 Muudes ametikoha eesmärgist 

tulenevates tegevustes osalemine ja 

ühekordselt antud ülesannete täitmine. 

 Kõikides oma tegevustes arvestab teenistuja 

Terviseameti eesmärkide ja vajadustega;  

 Ühekordselt antud ülesanded on täidetud 

korrektselt ja tähtaegselt. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

3.1 Peab oma tööülesandeid täitma ausalt, 

erapooletult, asjatundlikult ja 

hoolikalt ning töö- ja usaldussuhte 

raames aitama kaasa ametiasutuse 

seadusest tulenevate ülesannete 

täitmisele 

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi ja 

asjasse puutuvaid dokumente kõikidelt asutuse 

teenistujatelt,  teha ettepanekuid struktuuriüksuste ja 

asutuse töö paremaks korraldamiseks  ning keelduda 

ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades 

kirjalikult keeldumist koos viitega seaduse sättele 

3.2 Peab juhinduma seadusega kooskõlas 

olevatest tööalastest juhistest ja 

korraldustest, samuti ametijuhendist 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 

põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega seaduse 

sättele ning saada vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

töökohustuste täitmise kohta 

3.3 Peab olema kursis tööks vajaliku 

seadusandluse ning 

arvutiprogrammidega  

Teha ettepanekuid ametikohustuste täitmise vajalike 

koolituste osas ning saada asutuse koolitusplaaniga 

ettenähtud ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja 

võimalustele 

3.4 Peab käituma väärikalt nii tööl olles 

kui ka väljaspool 

Teatab esimesel võimalusel juhile nii tööalasest kui 

eraelulisest probleemist, mis võib diskrediteerida teda 

ametnikuna või kahjustada asutuse mainet  

3.5 Peab kasutama tööaega ja ameti ning 

töötaja kasutusse antud vara ja 

vahendeid heaperemehelikult ja 

sihipäraselt 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid 

ning vajadusel abi nende kasutamisel ning jääda vahetu 

juhi nõusolekul kaugtööle 

3.6 Peab hüvitama töökohustuste süülise 

rikkumisega tekitatud kahju 

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 

küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi 

3.7 Peab hoiduma korruptsiooniohtlikest 

tegudest ning ei tohi võtta vastu  

kingitusi, mida on võimalik seostada 

Informeerida juhti ja politseiasutusi korruptsiooniohtliku 

olukorra kahtlusest 
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töökohustuste täitmisega või nende 

täitmata jätmisega 

3.8 Peab hoidma saladuses tööalaselt 

teatavaks saanud riigi- ja/või 

ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud 

informatsiooni 

Informeerida juhti olukorrast, kui on tekkinud tundliku 

informatsiooni ebaseadusliku teatavakssaamise kahtlus  

3.9 Peab viivitamata teavitama juhti, kui 

ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise 

tööandja juures). 

Tegeleda väljaspool tööaega kõrvaltegevustega, mis ei 

kahjusta asutuse vara ja mainet ega lähe vastuollu 

Terviseameti sisekorra ja Eesti Vabariigi seadustega 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning telefon. 

Töökohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

Riietus peab olema korrektne.  

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustase Töö eeldab kutseharidust ja/või kutseoskusi, mis on 

omandatud töötamise käigus. 

5.2 Eriala/õppesuund Soovitavalt asjaajamine, dokumendihaldus 

5.3 Töökogemus Soovitatav eelnev töökogemus avalikus sektoris 

ning dokumendihalduse valdkonnas töötamise 

kogemus. 

5.4 Teadmised ja oskused Teadmised asjaajamisest ja kehtivast 

seadusandlusest, soovitatavalt DHS Delta või mõne 

muu üldkasutatava dokumendihaldustarkvara 

kasutamise kogemus 

5.5 Isikuomadused ja võimed Koostöövalmidus, stressitaluvus, usaldatavus, 

tasakaalukus, lojaalsus tööandjale, oskus kuulata, 

hea suhtlemisoskus, täpsus ja korrektsus, 

orienteeritus meeskonnatööks. 

5.6 Keeleoskus Eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel, 

vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Ametijuhendit muudetakse töökorralduse muutumisel või peale arenguvestlust. 


