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Järelevalveosakonna põhimäärus

Kinnitatud Terviseameti põhimääruse § 14 ja § 16 punkti 16 alusel

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
1.1 Järelevalveosakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) struktuuriüksus.
1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Euroopa Liidu
otsekohalduvatest õigusaktidest, ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast.
1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
1.4 Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor.
1.5 Osakonna asukohaks on Hiiu 42, 11619 Tallinn.
2 peatükk
ÜLESANDED
2.1 Osakonna põhiülesanneteks on järelevalve koordineerimine ja teostamine ameti kõigis
tegevusvaldkondades.
2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond:
2.2.1 teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle;
2.2.3 teostab järelevalvet turule lastud meditsiiniseadme üle;
2.2.4 teostab järelevalvet tervishoiuteenuse osutajale meditsiiniseadme professionaalseks
kasutamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle;
2.2.5 teostab järelevalvet turustatavate toodete ja kahjuritõrje üle toote ja teenuse ohutuse seaduse,
kemikaaliseaduse ja biotsiidiseaduse mõistes;
2.2.6 hindab turul olevate toodete terviseohutust ning vajadusel teavitab ohtlikest toodetest
asjaomaseid institutsioone;
2.2.7 korraldab tervisele ohtlike toodete kõrvaldamist turult;
2.2.8 juhendab haldusmenetluste läbiviimist talitustes;
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2.2.9 korraldab ametile esitatud vaiete menetlemise;
2.2.10 analüüsib ja haldab ameti kohtupraktikast, järelevalve- ja väärteomenetlustest ning
vaideotsustest tulenevat dokumentatsiooni;
2.2.11 menetleb väärtegusid ja koordineerib ning korraldab väärtegude menetlemist ametis.
2.2.12 lahendab ametile esitatud kaebusi ja muid taotlusi, mis on seotud ameti järelevalve all
olevate valdkondadega;
2.2.13 teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning annab
arvamusi õigusaktide eelnõude kohta;
2.2.14 vajadusel korraldab eksperthinnangu või uuringu tellimise tervishoiuteenuse kvaliteedi
ekspertkomisjonilt või teistelt ekspertidelt;
2.2.15 töötab välja ja juurutab ühtse järelevalvemetoodika järelevalve alastes valdkondades;
2.2.16 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid järelevalve valdkonnas.
3. peatükk
JUHTIMINE
JUHTIMINE
3.1 Osakonna tööd juhib peadirektori asetäitja järelevalve alal, 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 teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta;
3.1.4 teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse
algatamiseks.
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4. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE
4.1 Ameti tegevuse ümberkorraldamise, millega kaasneb osakonna tegevuse lõpetamine või
liitmine teise osakonnaga, otsustab peadirektori ettepanekul sotsiaalminister.
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