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KINNITATUD
24. aprill 2014. a.

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus Üldosakond
1.2 Ametinimetus Süsteemianalüütik
1.3 Ametipositsioon Töötaja
1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja
1.5 Alluvad -
1.6 Asendaja -
1.7 Asendab -
1.8 Eritingimused -
1.9 Ametikoha eesmärk Asutuse vajaduste ja võimaluste määratlemine 

koostöös valdkonna asjatundjatega uute 
infosüsteemide loomiseks ning toimivate 
süsteemide arendamiseks.

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS

1. Infosüsteemide arendamine.  Testimine ja valideerimine koos valdkonna 
spetsialistidega.

 Talitlusala ja tööprotsessid on kirjeldatud koos 
valdkondade asjatundjate ja teiste osapooltega 
(IT protsessijuht, arendaja).

2. Asutuse teenistujate nõustamine ja 
konsulteerimine.

 Asutuse teenistujad saavad vajadusel abi 
infosüsteemidega seotud probleemide 
tekkimisel.

3. Infosüsteemide arendusprojektidega 
seotud tegevused, sh osalemine SoMi 
tervisevaldkonna IT-projektide töös.

 Aktiivne osavõtt töörühmade tööst.
 Talitlusala kirjeldamisel on nõuded selgitatud ja 

formuleeritud ning täitmiseks ettepanekud 
tehtud.

 Osaletud hankekomisjonides.
 Pakutavad lahendused analüüsitud ja hinnatud.
 Arendusprotsessi käigus ilmnenud vajaduste 

täitmiseks on tehtud ettepanekud.
 Testimise läbiviimine ja koordineerimine koos 

valdkondade asjatundjatega, arendajaga 
koostöös vigade ennetamine ja otsimine. 

4. Infosüsteemide haldusega seotud 
tööd.

 Edasised arendusvajadused on välja selgitatud.
 On tehtud ettepanekud nende taotlemiseks.
 Osaletakse nõustamisel ja konsulteerimisel

5. Asutuse sisemise töökorralduse 
vajadusteks tugisüsteemide ja 
rakenduste väljatöötamine, arendus ja 
hooldus (MS Office baasil).

 Asutusel on olemas vajalikud rakendused ning 
need töötavad tõrgeteta.

6. Asutuse RIHA (Riigi infosüsteemi 
haldussüsteem) halduri ülesanded.

 Asutuse infosüsteemid on õigeaegselt 
registreeritud.

 On tehtud ettepanekud infosüsteemile ülema 
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määramiseks.
 Antud õigused infosüsteemi ülemale RIHA-s 

infosüsteemi asutamise ja kasutusele võtmise 
kooskõlastamiseks (Andmekaitse Inspektsiooni, 
Statistikaameti, Rahvusarhiivi, Maaameti ja 
Riigi Infosüsteemi Ameti poolt).

7. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse   
päringusüsteemide (äriregistri) 
kasutamise administraatori ülesanded

 Asutuse teenistujatele on tööotstarbel 
(tellimisel) ligipääsud päringusüsteemile antud 
või kustutatud ja neile vajalikud teenused 
avatud või suletud.

8. Tööga vahetult seotud muude 
ülesannete täitmine.

 Ülesanded on täidetud ilma erikorralduseta.

9. Vahetu juhi või peadirektori antud 
muude ühekordsete ülesannete 
täitmine.

 Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt.

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
KOHUSTUSED ÕIGUSED

1. Täita tööülesanded õigeaegselt ja 
kvaliteetselt.

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku 
informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, 
kommentaare ning asjassepuutuvaid dokumente või 
nende koopiaid (v.a. juurdepääsupiiranguga 
dokumendid).

2. Kasutada oma tööks vajalikku riigivara ja 
vahendeid sihtotstarbeliselt ja 
heaperemehelikult.

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.

Teatada oma vahetule juhile igast teenistus-kohustuste 
täitmisega seotud probleemist, mida ei ole suutnud 
lahendada.
Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud ametialast 
koolitust vastavalt vajadusele ja võimalustele.
Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 
teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord aastas 
(arengu- ja hindamisvestlus).
Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 
küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi.

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED

1. „Kontoriametniku” töökoht. Ei ole ettenähtud
2. Kaks arvutit koos vajamineva 

tarkvaraga (erinev tarkvara testimaks 
kasutusel olevaid rakendusi).

3. Printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus.

4. Lauatelefon ja kantseleitarbed.

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus.
5.2 Erialale/õppesuunale Tarkvara ja infosüsteemide arendusprotsessi 

tundmine.
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5.3 Töökogemusele 5 aastane töökogemus analüütikuna või 
analüüsialane koolitus ja/või programmeerimine, 
kasuks tuleb infosüsteemide administreerimise 
kogemus.

5.4 Teadmistele ja oskustele  Teadmised tarkvara ja IT süsteemide 
arendusest, üldteadmised arenduskeskkondadest 
ja -vahenditest, soovitav teadmised riigi 
infosüsteemi(de) arenduse ja halduse ala headest 
tavadest, standarditest ja seadusandlusest.

 Väga head teadmised Terviseameti ülesannetest 
ja tema tegevust reguleerivatest õigus- ja 
haldusaktidest.

5.5 Isikuomadustele ja võimetele  Loovus- ja analüüsivõime.
 Koostöövõime.
 Algatusvõime.
 Oskus töötada iseseisvalt.
 Kohusetunde- ja  vastutusvõime.

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – B tase, 
Inglise ja vene keel - kesktase

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1-AO7

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust.


