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KINNITATUD 
8. september 2015. a. 

 
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Keskkonnatervise osakonna riskihindamise büroo  
1.2 Ametinimetus Büroo juhataja 
1.3 Ametipositsioon Töötaja  
1.4 Vahetu juht Keskkonnatervise osakonna juhataja 
1.5 Alluvad Riskihindamise büroo peaspetsialistid  
1.6 Asendaja Keskkonnatervise osakonna peaspetsialist 
1.7 Asendab Riskihindamise büroo peaspetsialiste  
1.8 Eritingimused - 
1.9 Ametikoha eesmärk Riskihindamise büroo töö 

korraldamine ja keskkonnatervise valdkonna 
metoodiline  hindamine. 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 
1. Planeerib ja  korraldab riskihindamise 

büroo tööd.  
⇒ Büroo teenistujate töö on planeeritud ja toimub 

tõrgeteta. 
⇒ Teenistujate on antud ülesannete täitmiseks 

korraldused ja juhised. 
⇒ Tagatud on büroole pandud ülesannete täpne ja 

tähtaegne täitmine 
⇒ Hinnatud on alluvate teenistujate töö 

tulemuslikkust. 
⇒ Ametijuhendid on koostatud ning vajadusel 

tehtud ettepanekud nende muutmiseks.  
2. Koostab büroo tööplaani ning  jälgib 

täitmist.  
⇒ Büroo tööplaan on koostatud.  
⇒ Tööplaani täitmise kohta on korra aastas 

koostatud aruanne.  
3. Koordineerib keskkonna 

terviseohtude ja riskide analüüsi. 
Vajadusel valmistab ettepanekud ja 
korraldab ekspertide kaasamisist 
riskihindamise läbiviimiseks. 

⇒ Riskihindamine on läbiviidud, kokkuvõte 
koostatud. 

4. Korraldab haigestumise analüüsi  ning 
otsib võimalikke seoseid haigestumise 
ja keskkonnaohutegurite vahel. 

⇒ Koostatud on kokkuvõtted elukeskkonna 
terviseohtude ja riskide kohta. 

5. Planeerib, korraldab ning viib läbi 
keskkonnatervise valdkonnaga seotud 
rakendusuuringuid ja projekte. 

⇒ Projektide ja rakendusuuringute  teemade kohta 
on kogutud ettepanekud koostööpartneritelt ning 
on arvestatud teiste riikide 
uurimuskogemustega. 

⇒ Teemade ettepanekud on analüüsitud ning 
koostatud lähteülesanded (uurimismetoodika 
koos eelarvega).  

⇒ Projekti taotlused on korrektselt ja õigeaegselt 
esitatud rahastajale.  
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⇒ Vajadusel on projekti raames läbiviidud hanked, 
otsitud koostööpartnerid ja sõlmitud lepingud. 

⇒ Rahastatud projektid viidud läbi korrektselt ja 
õigeaegselt.  

⇒ Vajadusel taotletud, projekti raames, 
Eetikakomiteelt luba. 

⇒ Vajadusel on välja töötatud ja  sõlmitud 
vajalikud lepingud koostööpartneritega. 

⇒ Vajadusel ja võimalusel on kaasatud teiste 
riikide eksperdid uuringu töösse. 

6. Koostab rakendusuuringute ja 
projektide aruanded. 

⇒ Uuringu tulemused on vormistatud korrektselt ja 
õigeaegselt. Järeldused on  kajastatud 
uuringuaruandes (raportis). 

⇒  Aruanded avalikustatakse TA kodulehel ning 
tulemustest on teavitatud koostööpartnereid. 

7. Konsulteerib keskkonnatervise 
küsimustes ning annab 
keskkonnatervise erialast ja ametialast 
abi nii era- kui juriidilistele isikutele 
ning erinevatele huvigruppidele  

⇒ Küsimustele on antud asjakohane teave 
 

8. Osaleb Keskkonnatervise alase  
andmekogu (KTA)  töö korraldamisel 
ja arendamisel. 

⇒ KTA on pideva kontrolli all ja toimib.  

9. Töötab välja teabematerjalid, 
soovitused ja juhendid 
keskkonnatervise valdkonnas. 

⇒ Koostatud  on asjakohased teabelehed, 
voldikud, soovitused ja juhendid. 

10. Koordineerib oma valdkonnas 
koostööd TA struktuurüksustega, 
Riigiasutustega ja koostööpartneritega   

⇒ Vajalik teave vahendatud. 
⇒ Terviseameti ja teiste ametkondade vaheline 

koostöö on konstruktiivne. 
11. Planeerib ja korraldab koolitusi oma 

vastutusvaldkonnas 
⇒ Koolitused on toimunud koolitusplaani alusel 

ning vajadusel on korraldatud ka plaaniväliseid 
koolitusi 

12. Teavitab avalikkust terviseriskidest ja 
nende vältimise viisidest. 

⇒ Andmed terviseriskide kohta on avalikustatud 
TA kodulehel, koostatud asjakohased artiklid.  

13. Teeb koostööd oma valdkonna piires 
teiste osakonna põhitegevusega seotud 
teadusasutuste, ministeeriumide, 
ametite, inspektsioonide, 
organisatsioonide ja teiste (sh 
rahvusvaheliste) institutsioonidega. 

⇒ Loodud keskkonnatervise ekspertide võrgustik 
toimib. 

⇒ Vajalikud materjalid on ettevalmistatud ja 
tehtud ettepanekud oma valdkonnas töö 
paremaks korraldamiseks vahetule juhile või 
peadirektori asetäitjale. 

⇒ Teised asutused ja institutsioonid on rahul TA 
koostööga. 

14. Osaleb ameti strateegiliste 
dokumentide, arengukavade  ja 
tööplaanide koostamisel.  

⇒ Asjakohased dokumendid on koostatud. 

15. Teeb ettepanekuid õigusaktide 
muutmiseks ja väljatöötamiseks ning 
vajadusel annab arvamusi õigusaktide 

⇒ Ettepanekud õigusaktide muutmise või 
väljatöötamise kohta on vormistatud korrektselt 
ja õigeaegselt. 
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eelnõude kohta oma valdkonna 
ulatuses. 

16. Vahetab teavet ja teeb koostööd teiste 
riikide pädevate asutuste; Euroopa 
Komisjoni ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. 

⇒ Andmed on esitatud korrektselt ja õigeaegselt.  

17. Täidab peadirektori, peadirektori 
asetäitja ja osakonna juhataja poolt 
antud ühekordseid ülesandeid. 

⇒ Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 
1. Peab oma teenistusülesandeid täitma 

ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt  
Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku 
informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, 
kommentaare, määrates vajadusel nende esitamise 
vormi ja tähtaja ning saada asjassepuutuvaid 
dokumente või nende koopiaid (v.a. 
juurdepääsupiiranguga dokumendid). 

2. Peab kasutama ametiasutuse ning 
ametniku kasutusse antud vara  
sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult 

Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke 
töövahendeid ning vajadusel abi nende kasutamisel. 

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

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, 
põhjendades kirjalikult keeldumist koos viitega 
seaduse sättele.  

4. Peab oma teenistusülesandeid täitma 
erapooletult , seal hulgas valima 
teenistusülesandeid täites igaühe 
õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi 
parimal võimalikult viisil arvestava 
lahenduse. 

Teatada oma vahetule  juhile kõikidest juhtudest, 
kus tema teenistuskohustuste täitmiseks vajalikke 
õiguseid piiratakse või takistatakse 
teenistuskohustuste täitmist. Õiguste teostamist, mis 
on suunatud asutusest väljapoole, toetatakse 
vajadusel asutuse poolsete abinõudega. 

5. Peab hoidma tööalaselt teatavaks 
saanud riigi- ja/või ärisaladust, 
konfidentsiaalset ja muud ametialaselt 
teatavaks saanud informatsiooni.  

 Saada ametiabi asutusevälistelt isikutelt (vahetu 
juhi kaudu). 

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

Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 
küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi. 

7. Osaleda eelnevalt kokkulepitud või 
vastavalt vajadusele erialastel 
koolitustel. 

Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud 
ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja 
võimalustele. 

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

Teha peadirektorile ettepanekuid töögruppide 
moodustamiseks ja asutuse töö paremaks 
korraldamiseks . 



TERVISEAMET 
 

Lk 4 / 4 
 

9. Peab järgima ametnikueetikat ja 
hoiduma korruptsiooniohtlikest 
tegudest 

Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 
teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord 
aastas (iga-aastane arenguvestlus). 

 
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 
„Kontoriametniku” töökoht.  Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet 
Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  
Printeri, paljundusmasina ja teiste 
bürooseadmete kasutamise võimalus. 

 

Lauatelefon ja kantseleitarbed.    
 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 
5.1 Haridustasemele Teise astme kõrgharidus  
5.2 Erialale/õppesuunale Rahvatervis, tervisekaitse, keskkonnatervis, 

keskkonnatehnoloogia,  keskkonnakorraldus, 
meditsiin, bioloogia 

5.3 Töökogemusele Valdkonnaga otseselt seotud kokkupuutuval erialal 
töötamise kogemus vähemalt kolm aastat.  

5.4 Teadmistele ja oskustele Valdkonda  reguleeriva seadusandluse tundmine  
5.5 Isikuomadustele ja võimetele Orienteeritus meeskonnatööle, analüüsioskus, 

otsustus- ja vastutusvõime, usaldatavus, täpsus 
tööülesannete täitmisel ning hea pingetaluvus 

5.6 Keeleoskusele Riigikeele oskus kõrgtasemel. 
Inglise keeleoskus kesktasemel. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01-A07 
 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 
arenguvestlust. 


