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KINNITATUD 

22. juuli 2016. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Juhtkond 

1.2 Ametinimetus Nõunik (epidemioloogia) 

1.3 Ametipositsioon Ametnik 

1.4 Vahetu juht Peadirektor 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja - 

1.7 Asendab - 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Nõustamine ja ekspertiis nakkushaiguste 

epidemioloogia, immuunprofülaktika ja 

vaktsinoloogia valdkonnas 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Nõustamine ja ekspertiis 

nakkushaiguste leviku, seire, 

riskianalüüsi, ennetamise ja 

epideemiatõrje küsimustes. 

 Erialased nõuanded ja ekspertarvamused 

nakkushaiguste leviku, seire, riskianalüüsi, 

ennetamise ja epideemiatõrje küsimustes on 

õigeaegselt esitatud. 

2. Nõustamine ja ekspertiis 

epideemiateks/pandeemiateks 

valmisoleku küsimustes. 

 Erialased nõuanded ja ekspertarvamused 

nakkushaiguste epideemiateks/pandeemiateks 

valmisoleku küsimustes on õigeaegselt esitatud. 

3. Nõustamine ja ekspertiis 

nakkushaiguste immuunprofülaktika 

ja vaktsinoloogia küsimustes. 

 Erialased nõuanded ja ekspertarvamused 

nakkushaiguste immuunprofülaktika ja 

vaktsinoloogia küsimustes on õigeaegselt 

esitatud. 

4. Nakkushaiguste leviku ja ennetamise 

kommunikatsiooni alases tegevuses 

osalemine. 

 Nakkushaiguste leviku ja ennetamise alane 

teave on õigeaegselt avalikkusele ja meediale 

edastamiseks edastatud. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

Vajaliku teabe, ametiabi, selgituste, arvamuste, 

dokumentide kättesaamine asutuse töötajatelt. 

2. Esitatud seisukohtade teaduspõhisuse 

ja õigusaktidele vastavuse tagamine. 

Mitteseaduspõhiste korralduste täitmisest 

keeldumine. 

3. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

erapooletult, sealhulgas valima; 

teenistusülesandeid täites igaühe 

õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi 

parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

Töökohustuse täitmist häirivatest või takistavatest 

asjaoludest vahetu juhi teavitamine. 

4. Peab juhinduma vahetu ja 

kõrgemalseisva juhi seadusega 

kooskõlas olevatest teenistusalastest 

juhistest ja korraldustest, samuti 

Tööks vajaliku riigivara ja vahendite 

sihtotstarbeline ja heaperemehelik kasutamine. 
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ametijuhendist. 

5. Peab käituma väärikalt nii teenistuses 

olles kui ka väljaspool teenistust, 

sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 

diskrediteeriks teda ametnikuna või 

kahjustaks ametiasutuse mainet. 

Teha ettepanekuid Terviseameti tegevuse paremaks 

korraldamiseks ja õigusaktide täiendamiseks või 

muutmiseks. 

6. Peab kasutama ametiasutuse ning 

ametniku kasutusse antud vara ja 

vahendeid heaperemehelikult ja 

sihipäraselt. 

Kokkuleppel vahetu juhiga täita tööülesandeid 

kaugtöö vormis. 

7. Peab teenistus- ja usaldussuhte raames 

aitama kaasa ametiasutuse seadusest 

tulenevate ülesannete täitmisele. 

Asutuse esindamine vastutusvaldkonda kuuluvates 

küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi. 

8. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 

saanud riigi- ja/või ärisaladust, 

konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 

teatavaks saanud informatsiooni. 

Hinnangu saamine teenistuskohustuste täitmise 

kohta vahetult juhilt. 

9. Peab järgima ametnikueetikat ja 

hoiduma korruptsiooniohtlikest 

tegudest ning ei tohi võtta vastu  

kingitusi, mida on võimalik seostada 

teenistuskohustuste täitmisega või 

nende täitmata jätmisega. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Kontoriametniku töökoht. Ei ole ette nähtud 

Lauaarvuti koos tarkvaraga.  

Printeri ja muude bürooseadmete 

kasutamise võimalus. 

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus (arst) 

5.2 Erialale/õppesuunale Nakkushaiguste epidemioloogia ja vaktsinoloogia 

kõrgtasemel teadmised. Nakkushaiguste 

epidemioloogia ja selle sidusvaldkondade EU ja EV 

seadusandluse põhjalik tundmine 

5.3 Töökogemusele Vähemalt viie aastane nakkushaiguste 

epidemioloogia ja vaktsinoloogia valdkonna 

töökogemus. Rahvusvahelise töö ja 

kommunikatsiooni kogemus.  

5.4 Teadmistele ja oskustele Nakkushaiguste epidemioloogia ja vaktsinoloogia 

kõrgtasemel rahvusvahelised teadmised ja 

kogemused. Teaduspõhistest teadmistest 

juhindumine.  

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Kommunikatiivsus, nõustajarolli valdamine, 

esinemisoskus, tasakaalukus, meeskonnatöö oskus, 

abivalmidus, täpsus, pingetaluvus, eesmärgile 

orienteeritus, empaatiavõime 
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5.6 Keeleoskusele Eesti keel – kõrgtase, inglise keel – kõrgtase, vene 

keel – kesktase nii kõnes kui kirjas. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01- A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


