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2.

RAHVATERVISE OSAKOND
PEASPETSIALIST (kemikaaliohutus)
keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht
kemikaaliohutuse peaspetsialist, üksuse juht
kemikaaliohutuse peaspetsialisti, üksuse juhti

AMETIKOHA EESMÄRK

Kemikaaliohutuse, sh eriti ohtlike kemikaalide eksport ja import ning ohtlike jäätmete valdkonna
poliitika kavandamine Eestis eesmärgiga tagada tervist säästev ja tervislik elukeskkond;
vastavate siseriiklike õigusaktide väljatöötamine kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning nende
rakendumise tagamine.

3.

TEENISTUSKOHUSTUSED

Põhiülesanded:
1. Kemikaalide ja ohtlikke kemikaale
sisaldavate toodete ohutuse tagamiseks
nende elutsükli vältel s.h ohtlike
kemikaalide eksport, import ning ohtlike
jäätmete asjakohaste strateegiliste
suundade, kontseptsioonide ja
arengukavade väljatöötamine.
2. Riikliku järelevalve ning riskihindamise
korraldamises osalemine oma
pädevusvaldkonnas.
3. Kemikaaliohutuse alase olukorra ja
arengutrendide analüüsimine riigis ning
ettepanekute tegemine vajalike
uuringute/analüüside läbiviimiseks oma
valdkonnas või arengukava
kaasajastamiseks.
4. Kemikaalide ohutuks kasutamiseks
vajalike poliitikamuudatuste (sh
õigusloome) väljatöötamine, kaasates
protsessi asjakohaseid huvitatud
osapooli.
5. Kemikaalide ja ohtlikke kemikaale
sisaldavate toodete ohutuse valdkonna
s.h ohtlike kemikaalide ekspordi,
impordi ning ohtlike jäätmete
küsimustes teabenõuetele,
järelepäringutele ja kirjadele vastamine.

Tulemus:
 Õigeaegselt on valminud strateegilised
dokumendid, rakenduskavad;
 asjakohased ettepanekud oma
pädevusvaldkonnas on esitatud.



Esitatud on asjakohased ettepanekud.




Asjakohased ettepanekud on esitatud;
analüüsid on läbi viidud õigeaegselt ja
soovitud kvaliteediga ning sisaldavad
informatsiooni vajalike juhtimisotsuste
tegemiseks.

 Protsess on toimunud kooskõlas
poliitikakujundamise protseduuriga.



Teabenõuded, järelepäringud ja kirjad
on õigeaegselt vastatud.

6. Oma pädevusvaldkonnas riigisiseste
(piloot)projektide ja välisprojektide
planeerimine, koordineerimine ja
vajadusel juhtimine; töögruppide
juhtimine või töös osalemine.








7. Kemikaaliohutuse sh eriti ohtlike
kemikaalide ekspordi ja impordi ning
ohtlike jäätmete valdkonnas Euroopa
Liidu õigusaktide ja strateegiate
koostamises osalemine.
8. Ametkondliku järelevalve teostamine
haldusala asutuste üle oma
pädevusvaldkonnas.







Projekti eelarve ja tegevuskava on
õigeaegselt koostatud;
projektid ja arengukavad on ellu viidud
vastavalt planeeritule, eelarvest on kinni
peetud ning eesmärgid on saavutatud;
projektitaotlused on menetletud,
projektid rakendatud;
huvitatud osapooled on projekti vältel
vajalikest otsustest informeeritud ja info
on tagasisidena osakonda edastatud;
edastatavad põhimõtted, seisukohad
jms on vajadusel osakondades
kooskõlastatud;
vajadusel on järelevalve teostatud,
projektid hinnatud ja tulemuste analüüs
teostatud ning tehtud järeldused
edasiseks tööks;
vajadusel on aruandlus edastatud.
Eesti seisukohad on koostatud
koostöös asjast huvitatud osapooltega
ning väljatöötud seisukohad on
õigeaegselt edastatud.
On olemas ülevaade õigusaktide
rakendamisest;
vajadusel on tehtud ettepanekud
õigusaktide, strateegiate jms
muutmiseks.
Muud tegevused on vahetu juhi
korraldusel või omal initsiatiivil edukalt
läbi viidud.

9. Muude ametikoha eesmärkide või
üksuse tööst tulenevate tegevuste
koordineerimine või läbiviimine.



Põhiülesanded: toetavad ülesanded:
1. Koostöö teiste ministeeriumide ja
asutustega ning kohalike ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega
oma pädevusvaldkonnas.
2. Koostöö teiste riikide asjakohaste
ametiasutustega ning rahvusvaheliste
organisatsioonidega.

Tulemus:
 Välja on kujunenud koostööpartnerite
võrgustik;
 asjast huvitatud osapooled on üksuse
tegevustesse kaasatud.
 Olemas on ülevaade teiste riikide
olukorrast ja kogemusest
kemikaaliohutuse valdkonnas;
 Eesti seisukohad on koostatud koostöös
asjast huvitatud osapooltega ning
väljatöötud seisukohad on õigeaegselt
edastatud.
 Nõuanded on asjakohased ja
rakendatavad.
 Asjakohased ettepanekud on
edastatud.

3. Juhtkonna nõustamine oma
pädevusvaldkonnas.
4. Ettepanekute tegemine ministeeriumi
või oma osakonna töökorralduse
parendamiseks.
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4.

ÕIGUSED

Omab õigust:
 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni teistelt ministeeriumi
struktuuriüksustelt, haldusala asutustelt ning koostööpartneritelt;
 saada ametikohale vajalikku koolitust vastavalt koolitusplaanile;
 allkirjastada teenistusülesannete täitmisega seotud informatiivse sisuga kirju;
 taotleda vajalikke töövahendeid ja –tingimusi;
 kokkuleppel otsese juhiga võimalus teha kaugtööd.
5.

VASTUTUS

Vastutab:
 teenistusülesannete korrektse ja õigeaegne täitmise eest vastavalt käesolevale
ametijuhendile, osakonna ja ministeeriumi põhimäärusele;
 teenistusülesannete täitmiseks antud riigi vara heaperemeheliku kasutamise eest;
 teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud isikuandmete ning
juurdepääsupiiranguga teabe hoidmise eest;
 avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute järgimise eest;
 oma kvalifikatsiooni hoidmise ning täiendamise eest.

6.

AMETIKOHALE ESITATAVAD NÕUDED

Haridus:
Akadeemiline kõrgharidus, soovitavalt keskkonnatervise-, keskkonnakaitse-, keemia-,
biotehnoloogia- või toksikoloogiaalane.
Töökogemus:
 Töökogemus vähemalt 1 aasta;
 kasuks tuleb riigiasutuses töötamise kogemus;
 kasuks tuleb eelnev strateegiate ja arengukavadega töötamise kogemus;
 kasuks tulevad õigusalased ja majandusalased teadmised.
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Keeleoskus:
Eesti keel vähemalt C1
Võõrkeel vähemalt B2
(soovitav inglise keel)

(1) Keeleoskuse kirjeldamisel ja hindamisel kasutatakse Euroopa Nõukogu
koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud
6 keeleoskustaset:
1) A-tase, mis jaguneb A1- ja A2-tasemeks:

A1-tasemel keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid
väljendeid ja lihtsamaid fraase, suudab suhelda lihtsas keeles, kui
vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

A2-tasemel keelekasutaja mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid
väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Ta tuleb
toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat
infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.
2) B-tase, mis jaguneb B1- ja B2-tasemeks:

B1-tasemel keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval
teemal, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt
räägitakse, oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal, oskab
kirjeldada kogemusi, sündmusi ning lühidalt põhjendada-selgitada
oma seisukohti ja plaane.

B2-tasemel keelekasutaja mõistab keerukate abstraktsel või
konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma,
suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse
kõnelejaga, oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti
ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade
tugevaid ja nõrku külgi.
3) C-tase, mis jaguneb C1- ja C2-tasemeks:

C1-tasemel keelekasutaja mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka
varjatud tähendust, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks
teha, väljendeid eriti otsimata, oskab kasutada keelt paindlikult ja
tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööolukordades, oskab luua
selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades
sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

C2-tasemel keelekasutaja mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut,
oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ning
sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi, oskab end
spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka
keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid.
(2) Keeleoskustasemete kirjeldustes loetletud oskustele ja pädevustele
lisandub töö- ja ametialase sõnavara valdamise nõue.

Arvutikasutamise oskus:
 Teksti- ja tabelitöötluse kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 interneti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 elektronkirjade ja grupitarkvara kasutamise kogemus;
 siseinfosüsteemi kasutamise oskus.
Täiendavad oskused ja teadmised:
 Väga head teadmised kemikaaliohutuse korraldusest ja arengutest mujal maailmas;
 head teadmised ja oskused riigi põhikorrast ja avaliku halduse õiguslikust ülesehitusest
ja Eesti Vabariigi õigusruumist;
 head teadmised ministeeriumist ja selle valitsemisalast;
 baasteadmised Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
 väga hea analüüsivõime ja -oskus;
 väga hea strateegilise planeerimise oskus;
 meeskonnatöö oskus;
 oskus planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete;
 oskus seostada enda ja oma struktuuriüksuse tööd organisatsiooniga;
 hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.
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Soovitavad isiksuseomadused:
 Avatus ja koostöövalmidus;
 analüütiline mõtlemine ja süsteemsus;
 vastutustundlikkus, püsivus ja eesmärgipärasus;
 arengule orienteeritus;
 kohanemisvõime ja paindlikkus;
 algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ning elluviimiseks;
 pingetaluvus;
 tasakaalukus;
 arengule orienteeritus;
 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

7.

AMETIKOHTA PUUDUTAV LISAINFORMATSIOON

Kasutada olevad töövahendid:
 Personaalarvuti koos vajaliku tarkvaraga;
 kantseleitarbed;
 lauatelefon;
 printeri, paljundusmasina ja faksi kasutamise võimalus;
 transpordi kasutamise võimalus ametisõitudeks.

Ametijuhendiga tutvunud:
(allkirjastatud digitaalselt)
peaspetsialist

(allkirjastatud digitaalselt)
keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht
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