
TERVISEAMET 

 

Lk 1 / 3 

 

KINNITATUD 

28. august 2014. a. 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

Struktuuriüksus Tartu labor  

Ametinimetus Laborijuhataja  

Ametipositsioon Töötaja  

Vahetu juht Peadirektori asetäitja (tervisekaitse) 

Alluvad Tartu labori teenistujad 

Asendaja Peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja 

Asendab Kvaliteedijuhti, laborispetsialisti 

Eritingimused Erijuhtudel valmisolek tööks väljaspool tavalist tööaega 

Ametikoha eesmärk Tagada Tartu labori töövaldkonda jäävate Terviseameti  

põhimääruse ja muude seadusandlike aktidega sätestatud 

ülesannete täitmine. 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Labori tegevuse planeerimine,  

juhtimine ja arendamine. 
 Labor täidab põhimäärusega ettenähtud ülesanded 

kvaliteetselt ja õigeaegselt. 

 Tööülesanded on jaotatud optimaalselt ja paindlikult. 

 Labori töösuunad ja arengukava on ajakohased. 

 Kasutusele on võetud kaasaegsed analüüsimeetodid. 

 Laboriplaani ja labori eelarve koostamisel on esitatud 

asjakohased ettepanekud. 

2.2 Labori eelarve ja laboriplaani 

täitmise jälgimine. 
 Labori eelarvevahendeid kasutatakse otstarbekalt. 

 Laboriplaan ja omatulu plaan on täidetud ning asjakohased 

aruanded õigeaegselt esitatud. 

 Labori kulud ei ületa tulusid. 

2.3 Labori kvaliteedijuhtimis-

süsteemi toimimise korraldamine 

koostöös kvaliteedijuhiga. 

 Laboril on  EN ISO/IEC 17025 kohane kehtiv 

akrediteering.  

 Kvaliteediauditites puuduvad olulised märkused labori töö 

kvaliteedi kohta. 

 Puuduvad labori klientide põhjendatud pretensioonid. 

2.4 Labori käsutuses oleva vara 

sihipärase kasutuse korraldamine 
 Riigivara kasutamine on otstarbekohane. 

2.5 Referentlabori funktsioonide 

täitmise korraldamine. 
 Ettepanekud referentlabori tegevusplaani koostamiseks on 

esitatud. 

 Plaanis ettenähtud ülesanded on täidetud, tööde aruanded 

on esitatud õigeaegselt. 

 Tehakse koostööd EU-referentlaboritega. 

2.6 Osalemine labori tööga seotud 

projektides. 
 Projekti tegevusse on vajadusel laborist kaasatud vastava 

valdkonna asjatundjad. 

2.7 Labori töötajate 

täiendkoolituste planeerimine ja 

korraldamine. 

 Ettepanekud koolituskava koostamiseks on esitatud. 

 Töötajate koolitus on regulaarne ja järjepidev 

 Sisekoolitused on korraldatud. 

2.8 Teiste struktuuriüksuste, 

ametkondade ning labori klientide 

nõustamine oma kompetentsi 

piires. 

 Nõustamine on asjakohane. 
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2.9 Ettepanekute tegemine labori 

töökorralduse ja koosseisu 

muutmise ning palkade, ergutuste 

või distsiplinaarkaristuste 

määramise osas. 

 Ettepanekute rakendamise tulemusel tõuseb töö 

efektiivsus. 

3.0 Terviseameti  peadirektori või 

tema asetäitja poolt antavate 

ühekordsete ülesannete täitmine. 

 Ühekordsed ülesanded on täidetud määratud tähtajaks ja 

korrektselt. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 

Täidab teenistuskohustusi asjatundlikult, 

korrektselt,  ausalt ja õigeaegselt. 

Õigus esindada  laborit oma vastutusalasse kuuluvates 

küsimustes. 

Esitab Terviseametile ja labori klientidele 

adekvaatset informatsiooni oma 

töövaldkonnas. 

Õigus saada ametiabi ja tööks vajalikku teavet ning 

dokumente Terviseameti töötajatelt ning pöörduda 

vajadusel ametiabi saamiseks teiste asutuste töötajate 

poole. 

Täidab labori kvaliteedijuhtimissüsteemi 

nõudeid, s.h. konfidentsiaalsusnõudeid. 

Õigus allkirjastada katseprotokolle ja muid dokumente 

vastavalt labori kvaliteedijuhtimissüsteemis kirjeldatud 

korrale. 

Kasutab oma käsutusse antud vara 

asjatundlikult ning säästlikult. 

Õigus kasutada labori käsutuses olevat vara ja 

vahendeid; põhjendatud vajadusel nõuda täiendavate 

vahendite eraldamist varade täiendamiseks. 

Järgib ohutustehnika nõudeid. Õigus saada eri- ja kutsealast koolitust Terviseameti 

võimaluste kohaselt. 

Aitab oma teenistussuhte raames kaasa 

asutuse ülesannete täitmisele. 

Õigus teha vahetule juhile ettepanekuid labori töö 

paremaks korraldamiseks. 

Teatab vahetule juhile  koheselt igast 

probleemist, mis takistab tema 

teenistuskohustuste täitmist ja mille 

kõrvaldamiseks ei ole tal volitusi. 

Õigus keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest ja 

nende saamisel teavitada vahetud juhti. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Kontoritöökoht lauaarvutiga, kantseleitarbed Labori kaitseriietus ja jalanõud 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

Haridustasemele Teise astme kõrgharidus 

Erialale/õppesuunale Tööülesannete täitmiseks sobilik erialane ettevalmistus 

Töökogemusele Vähemalt 5-aastane laboritöö kogemus, soovitavalt eelnev 

juhtimiskogemus 

Teadmistele ja oskustele Analüütilise keemia ja laboritöö alased eelteadmised 

Isikuomadustele ja võimetele Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste 

täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise 

kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest. 

Väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus. 

Võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada 

ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt. 

Võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ning 

efektiivselt kasutada aega. 
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Analüüsivõime, koostöövõime, lojaalsus. 

Keeleoskusele Eesti keel – (C1) 

Inglise keel, vene keel - kesktase 

Arvutikasutamise oskusele A01 - A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vajadusel kas töökorralduse muutmise järel või pärast 

arenguvestlust. 

 


