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KINNITATUD 
11. veebruar 2016. a. 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Kemikaaliohutuse osakonna kemikaali ja 
tooteohutuse büroo 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist 
1.3 Ametipositsioon Ametnik 
1.4 Vahetu juht Büroo juhataja 
1.5 Alluvad Ei ole 
1.6 Asendaja Büroo peaspetsialist 
1.7 Asendab Büroo peaspetsialist 
1.8 Eritingimused Ei ole 
1.9 Ametikoha eesmärk Riikliku järelevalve kavandamine ja  

koordineerimine biotsiidi- ja detergendimääruse 
ning tubakaseaduse valdkonnas 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 
1. Järelevalve kavandamine ja 

koordineerimine järgmiste toodete ja 
teenuste osas: 

1.1 biotsiidid 
1.2 biotsiidiga töödeldud tooted, 
1.3 detergentid 
1.4 lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 

värvides, lakkides ning sõidukite 
taasviimistlusmaterjalides  

1.5 kahjuritõrjeteenused  
1.6 tubakaseadusest tulenevad 

teavitamised.                  
 

⇒ On püstitatud tegevusaasta järelevalve 
eesmärgid. 

⇒ Iga-aastane järelevalve ja vajadusel 
laboriuuringute plaan on koostatud, täitmine 
kontrollitud ja tulemused analüüsitud. 

⇒ Plaani täitmise käigus tekkinud probleemid ja 
ettepanekud on leidnud lahenduse, vajadusel on 
muudetud tööplaani. 

⇒ Järelevalve teostamiseks ja aruandluseks on 
välja töötatud ja juurutatud juhendid ning tööks 
vajalikud vormid. 

⇒ Järelevalvetoimingud on analüüsitud kord 
kvartalis ja kord aastas. 

⇒ On esitatud ettepanekud ja tehtud järeldused 
järelevalvetöö paremaks korraldamiseks ja seda 
kuni seadusandluse muudatusteni. 

⇒ Tubakaseadusega nõutud andmete avaldamine 
TA koduleheküljel. 

⇒ Vajadusel on edastatud järelevalve tulemused 
teistele liikmesriikidele ning komisjonile. 

2. Kolmandatest riikidest imporditavate 
toodete ja kemikaalide nõuetele 
vastavuse hindamine ja otsuste 
langetamine  koostöös Maksu- ja 
Tolliametiga (765/2008/EÜ 
rakendamine). 

⇒ Tooted ja dokumendid on hinnatud ja vajadusel 
korraldatud laboriuuringud ning teadetele 
vastatud  kolme tööpäeva jooksul (100%).  

3. REACH määruse järelevalve 
teabeportaali (RIPE) siseaudiitori 
ülesannete täitmine. 

⇒ Peadirektori poolt eraldi käskkirjaga kinnitatud        
järelevalve teabeportaali (RIPE) infoturbepoliitika REAC
tähenduses siseaudiitori ülesanded on täidetud. 

4. ECHA biotsiidide järelevalve ⇒ ECHA biotsiidide järelevalve töörühma                 
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töörühma  liikme ülesannete täitmine. instungitest on osa võetud ja liikmesriigi liikme        
ülesanded täidetud. 

5. EL tubakatoodete teabeportaali 
TESTA-NG administraatori 
ülesannete täitmine.  

⇒ Tubakatoodete teabeportaali TESTA-NG         
administraatori ülesanded on täidetud.  

6. Arengukavade ja strateegiate 
väljatöötamises ning 
ekspertkomisjonide ja töögruppide 
töös sh Euroopa Liidu tasemel 
osalemine. 

⇒ Tegutsemine on tulemuslik ja asjatundlikud 
ettepanekud on tehtud. 

7. Tarbijate, ettevõtete ja ametiasutuste 
esindajate nõustamine oma pädevuse 
piires. 

⇒ Pöördujad on saanud asjakohast nõu. 

8. Oma valdkonda puudutavate 
avalduste ja teabenõuete lahendamine. 

⇒ Avaldustele, teabenõuetele on õigeaegselt ning 
asjatundlikult vastatud 

9. Sihtuuringute planeerimine, 
koordineerimine ja kogutud teabe 
analüüsimine. 

⇒ Sihtuuringute kavandid on välja töötatud, 
küsimustikud koostatud, andmed analüüsitud, 
kokkuvõte ja aruanne õigeaegselt esitatud. 

10. Kirjade vm dokumentide koostamine 
ning küsimustikele vastamine, mis on 
seotud teenistuskohustuste täitmisega 
ja nende kooskõlastamine büroo 
juhatajaga. 

⇒ Dokumendid on koostatud asjatundlikult ning 
büroojuhataja on kursis koostatud 
dokumentidega. 

11. Ametkondade spetsialistidega 
kontaktide loomine ning oma 
pädevuse piires ametiabi andmine 
riigi- ja kohalike omavalitsuste 
teenistujatele. 

⇒ Terviseameti ja teiste ametkondade vaheline 
koostöö on konstruktiivne. 

12. Koolituste planeerimine ja 
korraldamine ning vajadusel 
ettekannete tegemine. 

⇒ Koolitused on toimunud koolitusplaani alusel 
ning vajadusel on korraldatud ka plaaniväliseid 
koolitusi. 

⇒ Järelevalve on muutunud ühtlasemaks ja 
efektiivsemaks. 

13. Infomaterjalide koostamine ameti 
koduleheküljel avaldamiseks. 

⇒ Infomaterjalid on leitavad ameti koduleheküljel 

14. Andmete arvestuse pidamine 
tabellahenduste abil. 

⇒ Andmed on sisestatud õigeaegselt ja korrektselt. 
 

15. Büroo juhataja,  osakonnajuhataja, 
peadirektori asetäitja ja peadirektori 
poolt antud ühekordsete ülesannete 
täitmine 

⇒ Ülesanded on täidetud täpselt ja õigeaegselt 
 
 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 
1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 
Seoses teenistuskohutuste täitmisega saada vahetult 
juhilt tagasisidet ja juhiseid töö täitmiseks. 

2. Peab oma teenistusülesandeid täitma 
erapooletult, sealhulgas valima; 
teenistusülesandeid täites igaühe 

Seoses teenistuskohutuste täitmisega saada 
selgitusi, arvamusi, kommentaare, ametiabi jm  
asjassepuutuvat informatsiooni vahetult juhilt või 
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õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi 
parimal võimalikul viisil arvestava 
lahenduse. 

teistelt teenistujat. 

3. Peab juhinduma vahetu ja 
kõrgemalseisva juhi seadusega 
kooskõlas olevatest teenistusalastest 
juhistest ja korraldustest, samuti 
ametijuhendist. Kõrgemalseisva juhi 
juhistest ja korraldustest peab ametnik 
teavitama vahetut juhti. 

Seoses teenistuskohutuste täitmisega teha 
ettepanekuid töögruppide moodustamiseks ja 
osaleda nende töös. 

4. Peab käituma väärikalt nii teenistuses 
olles kui ka väljaspool teenistust, 
sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 
diskrediteeriks teda ametnikuna või 
kahjustaks ametiasutuse mainet. 

Saada Terviseameti koolitusplaaniga ettenähtud 
ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja 
võimalustele. 

5. Peab kasutama ametiasutuse ning 
ametniku kasutusse antud vara ja 
vahendeid heaperemehelikult ja 
sihipäraselt. 

 

6. Peab teenistus- ja usaldussuhte raames 
aitama kaasa ametiasutuse seadusest 
tulenevate ülesannete täitmisele. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 
TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Kontoriametniku töökoht koos 
vajaminevate kantseleitarvetega, s.h 
printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutuse võimalus ning 
lauatelefon. 

Ei ole ettenähtud. 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  
Vajadusel juhiga auto kasutamise 
võimalus 

 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 
5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus 
5.2 Erialale/õppesuunale Töötamiseks sobiv eriala 
5.3 Töökogemusele Vähemalt 3-aastane töökogemus 
5.4 Teadmistele ja oskustele Terviseameti  tegevus- ja töövaldkonda 

reguleeritavate õigusaktide tundmine. 
Teenistusülesannete täitmiseks vajaliku 
seadusandluse tundmine ja nende rakendamise 
oskus oma töös.  
Väga hea suhtlemisoskus. 
Oskus efektiivselt kasutada tööaega.  
Oskus teha meeskonnatööd. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Kohusetunne. 
Väga hea stressitaluvus ja võime töötada 
pingeolukorras. 
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Täpsus, korrektsus, viisakus, lojaalsus. 
Iseseisvus ja initsiatiivlikus. 
Kohanemisvõime. 
Võime võtta vastu otsuseid, prognoosida tagajärgi 
ning vastutada nende eest. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – tase C1. 
Inglise keel – suhtlustasandil koos 
teenistusülesannetest tuleneva sõnavara 
valdamisega. 
Vene keel – algtase.   

5.7 Arvutikasutamise oskusele AO1 kuni AO7 
 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust. 


