
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Vastuvõtu referent 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Dokumendihalduse peaspetsialist 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

(referent)  

1.7 Asendab Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

(referente) 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Paldiski mnt 81 vastuvõtulaua klienditeenindus, 

ameti teabe ja dokumentide haldamine, vajadusel 

Terviseameti teenistujate nõustamine ja abistamine 

dokumendihalduse valdkonnas ja üldtelefoni 

kõnedele vastamine. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Paldiski mnt 81 klientide esmane 

teenindamine 

- Kliendid on saanud vajaliku info ja teenindatud 
korrektselt. 

- Teenistujad, kellega soovitakse kohtuda, on 
saabujast teavitatud. 

- Kohtumisele tulnud külalised on registreeritud. 
- Kullerteenusega saabunud post on vastu võetud ja 

sellest on esimesel võimalusel saajat 
informeeritud. 

2.2 Paldiski mnt 81 fuajee ja 

menetlusruumide korrasoleku 

jälgimine 

- Fuajee ja menetlusruumide korrashoid on tagatud 
ning vajadusel kutsutud koristaja ja/või tehnik. 

2.3 Paldiski mnt 81 autovärava avamine 

ja territooriumil parkimiskorralduse 

jälgimine 

- Kauba- ja prügiautod on siseterritooriumile sisse 
lastud. Kaubaautode saabumisest on kontaktisikut 
teavitatud. 

- Vajadusel on asutuse teenistujaid teavitatud 
parkimiskorralduse muudatustest.  

2.4 Paldiski mnt 81 automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

(ATS) tundmine ja majas asuvate 

turvakaamerate korrasoleku jälgimine 

- Valehäired on vaigistatud ja majas viibijaid 

teavitatud. 

- Reaalse tulekahju korral on tegutsetud vastavalt 

asutuses kehtestatud juhendile. 

- ATS süsteemi rikke kahtluse korral on Riigi 

Kinnisvara AS teavitatud. 

- Turvakaamerad on töökorras, riketest on 

teavitatud Riigi Kinnisvara AS-i ja vajadusel on 

tellitud väljavõtted. 

2.5 Sissetuleva posti töötlemine (sh 

üldmeilile info@terviseamet.ee 

- Saabunud ametipost on kontrollitud ja 

dokumendiregistris registreeritud hiljemalt 

mailto:....@terviseamet.ee
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saabunud post vastavalt 

osakonnasisesele kokkuleppele) 

saabumise päevale järgneval tööpäeval. 

- Puuduste korral on saatjat informeeritud ning 

antud võimalus dokumenti täiendada või 

parandada. 

- Paberkandjal saabunud dokumendid on 

skaneeritud ja lisatud dokumendihaldussüsteemi 

(DHS). 

- 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. 
2.6 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. 
2.7 Saate- ja edastuskirjade ning 

lühivastuste koostamine 
- Dokumendid on koostatud ja sisestatud DHS-i 

korrektselt ning tähtaegselt. 
2.8 Vajadusel teenistujate nõustamine 

dokumentide elektroonilisel 
menetlemisel 

- Teenistujatele on osutatud vajalikku kaasabi 

DHS-i kasutamisel, et dokumendid saaks 

hõlmatud või ametist välja saadetud hiljemalt 

saabumisele või allkirjastamisele järgneval 

tööpäeval. 

- Teenistujad oskavad asutuse DHS-i kasutada, 

küsimuste tekkimisel saavad asjatundlikku abi ja 

juhendamist. 
2.9 Vajadusel 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 
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dokumendihaldussüsteemi ning edastatud 

resolutsiooni andmiseks teenuse omanikule või 

suunatud lahendamiseks pädevalt teenistujale. 

- Tagatud on klientidele parima võimaliku 

lahenduse pakkumine. Puuduvad klientide 

kaebused. 
2.10 Muude ühekordselt antud ülesannete 

täitmine. 
- Otsese juhi poolt antud ühekordsete ülesannete 

korrektne täitmine oma vastutusvaldkonnas. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Teenistusülesannete täitmisel lähtub asutuse põhiväärtustest (asjatundlik, avatud, hooliv). 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt ja hoolikalt. 

3.3 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.4 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.5 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas 

hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.6 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.7 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.8 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.9 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.10 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.11 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.12 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja 

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt. 

3.13 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 

3.14 Teha ettepanekuid struktuuriüksuse juhile enda töö paremaks korraldamiseks. 

3.15 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.16 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

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 - Töökohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 
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vajaminevate kantseleitarvetega, sh 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning telefon. 

 

- Riietus peab olema korrektne. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

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

omandatud töötamise käigus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Soovitavalt dokumendihaldus, klienditeenindus,  

valveteenus. 

5.3 Töökogemusele Soovitatav eelnev töökogemus avalikus sektoris ning 

töötamise kogemus dokumendihalduse valdkonnas 

ja/või valvesüsteemidega. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised dokumendihaldusest ja kehtivast 

seadusandlusest, soovitatavalt DHS Delta või mõne 

muu üldkasutatava dokumendihaldustarkvara ja 

valvesüsteemide kasutamise kogemus. 

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 ning 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 koostöövalmidus. 

- Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

mõistmine meeskonnas ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

5.6 Keeleoskusele - Eesti keel oskus kõrgtasemel (C1) 

- Inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil koos 

teenistusülesannetest tuleneva sõnavara 

valdamisega 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 

 
 


