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Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Juhataja 

Tegevusvaldkond: Meditsiiniosakonna töö juhtimine ja koordineerimine 

Vahetu juht: Direktori määratud direktori asetäitja 

Alluvad: Meditsiiniosakonna töötajad 

Töötaja asendab: Õendusjuhti või direktori määratud töötajat 

Töötajat asendab: Õendusjuht või direktori määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Meditsiiniosakonna töö juhtimine ja koordineerimine 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Meditsiinialane kõrgharidus (arst) 
2. Juhtimiskogemus viimase 3 aasta jooksul 
3. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
4. Ühe võõrkeele oskus kesktasemel koos tööalase sõnavara 

valdamisega 
5. Hea arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus 

 

Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

2. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
3. Algatusvõime ja loovus, sh võime algatada muudatusi ning kohaneda 

kiiresti ja paindlikult muudatuste ja ootamatute situatsioonidega 
4. Võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka pingeolukorras ning 

efektiivselt planeerida ja kasutada aega 
5. Hoolikus, täpsus, ausus 
6. Võime lahendada konfliktsituatsioone 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:  Tulemus: 

1. Juhib ja koordineerib osakonna tööd vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja 
Justiitsministeeriumi korraldustele, kontrollib 
osakonna funktsioonide täitmist ning võtab 
tarvitusele abinõud avastatud puuduste 
kõrvaldamiseks (sh korraldab tööjuhendite 
koostamist ja kaasajastamist ning esitab 
vahetule juhile ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks). 

Osakonna töö on juhitud ja koordineeritud (sh 
töökorraldus on tõhus, töötajaskond on motiveeritud, 
ettepanekud vahetule juhile osakonna töökorralduse 
muutmiseks on esitatud, töötajate täiendõppe ning 
osakonna tööplaani täitmine on korraldatud), kontroll 
osakonna funktsioonide täitmise üle teostatud ning 
abinõud rakendatud. 

2. Planeerib osakonna tööd, lähtudes vangla 
eelarvest ja osakonnale seatud 
aastaeesmärkidest vangla ja osakonna 
põhimäärusest ning vangla direktori (või tema 
määratud isiku) ja Justiitsministeeriumi 
vanglate osakonna poolt määratud ülesannete 
täitmise tähtaegadest. 

Osakonna töö on planeeritud vastavalt vangla eelarvele 
ja osakonnale seatud aastaeesmärkidele, vangla ja 
osakonna põhimäärusele ning vangla direktori ja 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna poolt määratud 
tähtaegadele. 

3. Korraldab vangla direktorile (või tema määratud 
isikule), Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnale ning Sotsiaalministeeriumi 
haldusala asutustele vajalike aruannete 
koostamise ja esitamise. 

Aruanded on korrektselt ja õigeaegselt esitatud. 

4. Teostab koostöös personali valdkonnaga 
personalivalikut osakonna vakantsete 
ametikohtade komplekteerimiseks. 

Osakonna vakantsed ametikohad on komplekteeritud 
pädevate inimestega. 
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5. Koostab osakonna eelarve projekti ja vastutab 
osakonnale eraldatud raha otstarbeka 
kulutamise eest vastavalt Justiitsministeeriumi 
poolt seatud prioriteetidele. 

Eelarve projekt on koostatud õigeaegselt. Kulutused on 
otstarbekad, vastavad seatud prioriteetidele ning jäävad 
osakonnale eraldatud summade piiresse. 

6. Viib läbi iga-aastased arenguvestlused ja 
katseaja lõpuvestlused vahetult alluvate 
teenistujatega. 

Vestlused on läbi viidud õigeaegselt ja vahetult 
alluvatele teenistujatele antud hinnang on objektiivne. 

7. Viib koostöös teiste osakondade ja üksustega 
läbi vanglasiseseid koolitusi ja infopäevi. 

Koolitused ja infopäevad on läbi viidud. 

8. Korraldab praktikantide juhendamist ning 
praktikat meditsiiniosakonnas. 

Praktika on nõuetekohaselt juhendatud. 

9. Vastutab meditsiiniosakonna kasutuses oleva 
tehnilise baasi ja vahendite eest ning tagab 
nende sihtotstarbelise ja säästliku kasutamise. 

Tehniline baas ja vahendid on tagatud, inventar on 
töökorras. 

10. Nõustab oma pädevuse piires teiste 
struktuuriüksuste teenistujaid 
teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes. 

Pädev meditsiinialane nõustamine, nakkusohu 
minimaliseerimine. 

11. Kannab viivitamatult peaspetsialist-
korrapidajale ja vangla direktorile ette haigete 
tervise halvenemisest, erakorralistest 
juhtumitest, sh kinnipeetaval tuvastatud 
vigastustest, ning vajadusel nõustab, abistab ja 
kontrollib asjakohaste abinõude rakendamist 
oma kompetentsi piirides. 

Erakorralistest juhtumitest on teavitatud peaspetsialist-
korrapidajat ja direktorit. Abinõud kvaliteetse 
meditsiinilise abi osutamiseks on tarvitusele võetud, 
arvestades komplikatsioonide vältimist. 

12. Täidab vahetud juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

13. Koostab igakuiselt arstide tööajagraafikuid ja 
peab tööajaarvestust. 

Sujuv töökorraldus, arusaadavad töötingimused. 

14. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö: 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste, Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Tööandja (nimi, allkiri, kuupäev):  Töötaja (nimi, allkiri, kuupäev): 

  

 


