
 

 

 

 

TERVISEAMET 
 

 

 

PEADIREKTOR 

KÄSKKIRI 

 

Tallinn         20. märts 2018 nr 1.1-1/19 

 

 

 

Keskkonnatervise osakonna põhimääruse kinnitamine  

 

 

Terviseameti põhimääruse § 16 punkti 16 alusel: 

 

 

1. Kinnitan keskkonnatervise osakonna põhimääruse (Lisatud). 

 

2. Tunnistan kehtetuks 31.08.2015  käskkirjaga nr 1-1.1/49 kinnitatud keskkonnatervise 

osakonna põhimääruse. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Jelena Tomasova 

peadirektori asetäitja 

peadirektori ülesannetes 



 

  

Keskkonnatervise osakonna põhimäärus  

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED  

  

1.1 Keskkonnatervise osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) 

struktuuriüksus.  

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Euroopa Liidu 

otsekohalduvatest õigusaktidest, ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja 

osakonna põhimäärusest.  

1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal.  

1.4 Osakonna teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektori 

asetäitja tervisekaitse alal.   

1.5 Osakonna asukohaks on Tallinn, Harjumaa.  

  

2. peatükk 

ÜLESANDED  

  

2.1 Osakonna põhiülesanneteks on:  

2.1.1 järelevalve käigus joogivee, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide ja koolieelsete 

lasteasutuste, noortelaagrite, sotsiaal-, ilu-, isiku- ja majutusteenuste terviseohutuse ning 

elukeskkonnas esineva müra, vibratsiooni ja mitteioniseeriva kiirguse kohta kogutud teabe 

analüüsimine ning oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi korraldamine ja tegemine.  

  

2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond:  

2.2.1 korraldab joogivee ja suplusvee seiret;  

2.2.2 osaleb joogiveega ja suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja 

hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning rakendamisel;  

2.2.3 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõue tele vastavuse kohta;  

2.2.4 avalikustab teabe joogivee ja suplusvee kvaliteedinäitajate kohta;  

2.2.5 nõustab tarbijaid ja käitlejaid ning annab soovitusi terviseohtude kõrvaldamiseks;  

2.2.6 korraldab koostöös ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja mikroorganismide 

piirsisalduse ületamise korral terviseriski hindamise ja abinõude programmi väljatöötamise; 

2.2.7 esitab joogivee- ja suplusveeohutusega seotud aruanded Sotsiaalministeeriumile, 

Keskkonnaministeeriumile ja Euroopa Komisjonile;  

2.2.9 teeb rahvusvahelist koostööd joogiveest ja suplusveest tingitud terviseohtude 

kõrvaldamisel ja vastava seadusandluse täiustamisel; 

2.2.10 tunnustab looduslikuks mineraalveeks Eestis ammutatavat ning toodetavat vett või 

ühendusevälisest riigist Eestis turule toodavat vett;  

2.2.11 teeb koostööd Veterinaar- ka Toiduametiga RASFF süsteemi, Eesti integreeritud 

mitmeaastase riikliku kontrollikava koostamise ja täitmise osas;  

2.2.12 korraldab ja kavandab järelevalvet tervisekaitsenõuete täitmise kohta rahvatervise 

seaduse, veeseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, 

erakooliseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, turismiseaduse ja tubakaseaduse alusel; 

2.2.13 planeerib laboriuuringute läbiviimist koostöös teiste osakondadega ja analüüsib 

laboriplaani täitmise tulemusi; 

2.2.14 planeerib ja koordineerib sihtuuringute läbiviimist, analüüsib nende tulemusi ja 

koostab kokkuvõtteid; 



2.2.15 koordineerib ameti tööd planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel; 

2.2.16 kogub enda kätte välisõhu strateegilised mürakaardid, selle alusel koostatud müra 

vähendamise tegevuskavad ja selle rakendamise tulemuslikkuse andmed ning avalikustab 

neid Terviseameti veebilehel; 

2.2.17 teostab raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealaseid uuringuid ja 

väljastab sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastusi; 

2.2.18 korraldab ameti töötajatele erialast täiendkoolitust osakonna pädevusse kuuluvates 

küsimustes; 

2.2.19 teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning vajadusel esitab 

arvamusi õigusaktide eelnõude kohta; 

2.2.20 analüüsib rakendusteaduslikku, organisatoorset ja järelevalve käigus kogutud teavet 

keskkonna terviseohtude ja riskide kohta; 

2.2.21 valmistab ette teabe terviseriskidest ja nende vältimise viisidest osakonna pädevusse 

kuuluvates küsimustes ning teavitab avalikkust terviseriskidest ja nende vältimise 

võimalustest; 

2.2.22 kogub ja töötleb keskkonnategurite alast informatsiooni, peab ja arendab 

keskkonnatervise andmebaasi; 

2.2.23 koostab projektitaotlusi ja viib läbi ja/või koordineerib keskkonnatervise 

valkonnaga seotud välis- ja riigisiseste rakendusuuringute ja projektide planeerimist ja 

läbiviimist; 

2.2.24 nõustab ja vajadusel osutab ametiabi tervisekaitsealastes küsimustes; 

2.2.25 osaleb ja teeb koostööd koostööpartneritega valdkonda puudutavate poliitikate, 

strateegiate ja  arengukavade väljatöötamisel; 

2.2.26 osaleb hädaolukordade riskianalüüside ja lahendamise plaanide koostamises, 

õppuste ettevalmistamises ning läbiviimises ning kriisiolukordade lahendamises oma 

pädevuse piires; 

2.2.27 täidab peadirektori asetäitjalt ja peadirektorilt saadud teisi osakonna ülesannete ja 

funktsioonidega seonduvaid ülesandeid.  

 

 

3. peatükk 

JUHTIMINE 

 

3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, sh: 

3.1.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 

pandud ülesannete täitmise; 

3.1.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 

kontrollib nende täitmist; 

3.1.3 kontrollib infoturbe ja andmekaitse nõuete täitmist; 

3.1.4 teeb peadirektori asetäitjale tervisekaitse alal ettepanekuid osakonna struktuuri ja 

töökorralduse kohta; 

3.1.5 teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse 

algatamiseks, esitades vastavad ettepanekud peadirektori asetäitja tervisekaitse valdkonnas kaudu. 

 

4. peatükk 

ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 

4.1 Ameti tegevuse ümberkorraldamise, millega kaasneb osakonna tegevuse lõpetamine või 

liitmine teise osakonnaga, otsustab peadirektori ettepanekul vastava valdkonna minister. 


