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KÄSKKIRI                          

PEADIREKTOR  

29. juuni 2016. a. nr 2.1-1/82 

Tallinn 

 

 

 

Terviseameti teenistuskohtade koosseis 
 

 

Terviseameti põhimääruse § 16 punkt 9 ja Tervise- ja tööministri 23.12.2014. a käskkirja nr 

202-T „Terviseameti teenistuskohtade koosseisu kehtestamise volitamine“ alusel: 

 

1. Vähendan nakkushaiguste labori sanitaride ametikohtade arvu 0,5 võrra (TLS).  

2. Vähendan Lõuna talituse inspektorite ametikohtade arvu 3,0 võrra (ATS). 

3. Vähendan Lõuna talituse vaneminspektorite ametikohtade arvu 2,0 võrra (ATS). 

4. Vähendan Põhja talituse inspektorite ametikohtade arvu 1,0 võrra (ATS). 

5. Kinnitan alates 1. juulist 2016. a Terviseameti teenistuskohtade koosseisu vastavalt 

käesoleva käskkirja lisale (ametikohtade arv 291,90).  

6. Tunnistan kehtetuks peadirektori 02.05.2016. a käskkirja nr 2.1-1/64 “Terviseameti 

teenistuskohtade koosseis“. 
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29. juuni 2016. a käskkirja nr 2.1-1/82 

 

LISA 

  

Struktuuriüksus 

  

Allüksus 

  

Teenistuskoha nimetus  

Teenistuskoha jaotus 

ameti- või töökohaks, 

teenistuskoha 

teenistussuhet 

reguleeriv seadus ja 

koormus   

Ametikoht 

(ATS) 

Töökoht 

(TL) 
ATS alus 

Juhtkond   peadirektor 1   §7 lg3 p1 

Juhtkond   peadirektori asetäitja 1   §7 lg3 p2 

Juhtkond   peadirektori asetäitja 2   §7 lg3 p8 

Juhtkond   epidemioloogianõunik 1   §7 lg3 p9 

Juhtkond   kriisireguleerimise nõunik 1   §7 lg3 p9 

Juhtkond   finantsnõunik   1 §7 lg5 p1 

Juhtkond   õigusnõunik 2   §7 lg3 p8 

Juhtkond   avalike suhete juht   1 §7 lg5 p7 

Juhtkond   juhiabi   1 §7 lg5 p3 

Juhtkond   kvaliteedijuht   1 §7 lg5 p7 

Juhtkond   projektijuht   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   13       

Üldosakond   osakonnajuhataja   1 §7 lg5 p5 

Üldosakond   referent   2 §7 lg5 p3 
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Üldosakond   peaspetsialist   1 §7 lg5 p5 

Üldosakond   spetsialist   1 §7 lg5 p1 

Üldosakond   spetsialist   1 §7 lg5 p7 

Üldosakond   personalijuht   1 §7 lg5 p2 

Üldosakond   personalikonsultant   1 §7 lg5 p2 

Üldosakond   süsteemianalüütik   1 §7 lg5 p7 

Üldosakond   ökonomist   1 §7 lg5 p1 

Üldosakond   autojuht   2 §7 lg5 p7 

KOKKU   12       

Erakorralise meditsiini osakond   osakonnajuhataja 1   §7 lg3 p8 

Erakorralise meditsiini osakond   nõunik 1   §7 lg3 p8 

Erakorralise meditsiini osakond   peaspetsialist 3   §7 lg3 p8 

KOKKU   5       

Erakorralise meditsiini osakond Mürgistusteabekeskus keskuse juht   1 §7 lg5 p7 

Erakorralise meditsiini osakond Mürgistusteabekeskus kliiniline konsultant   1 §7 lg5 p7 

Erakorralise meditsiini osakond Mürgistusteabekeskus õde-konsultant   4,5 §7 lg5 p7 

KOKKU   6,5       

Tervishoiutöötajate ja 

tegevuslubade registrite osakond 

  osakonnajuhataja 

1   

§7 lg3 p8 

Tervishoiutöötajate ja 

tegevuslubade registrite osakond 

  peaspetsialist 

5   

§7 lg3 p8 

KOKKU   6       

Esmatasandi tervishoiu osakond   osakonnajuhataja 1   §7 lg3 p8 

Esmatasandi tervishoiu osakond   analüütik 1   §7 lg3 p8 

Esmatasandi tervishoiu osakond   peaspetsialist 4   §7 lg3 p8 

Esmatasandi tervishoiu osakond   peaspetsialist (töötervishoid) 1   §7 lg3 p8 

KOKKU   7       

Meditsiiniseadmete osakond   osakonnajuhataja 1   §7 lg3 p8 

Meditsiiniseadmete osakond   peaspetsialist 4   §7 lg3 p8 
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KOKKU   5       

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

  osakonnajuhataja 

1   

§7 lg3 p8 

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

  peaspetsialist 

3   

§7 lg3 p8 

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

  spetsialist 

1   

§7 lg3 p8 

KOKKU   5       

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

Epidemioloogilise valmisoleku büroo büroo juhataja 

1   

§7 lg3 p8 

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

Epidemioloogilise valmisoleku büroo peaspetsialist 

2   

§7 lg3 p8 

KOKKU   3       

Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond 

Gripikeskus peaspetsialist 

1   

§7 lg3 p8 

KOKKU   1       

Keskkonnatervise osakond   osakonnajuhataja 1   §7 lg3 p8 

Keskkonnatervise osakond   peaspetsialist 5   §7 lg3 p8 

KOKKU   6       

Keskkonnatervise osakond Riskihindamise büroo büroo juhataja   1 §7 lg5 p7 

Keskkonnatervise osakond Riskihindamise büroo peaspetsialist   2 §7 lg5 p7 

KOKKU   3       

Kemikaaliohutuse osakond   osakonnajuhataja 1   §7 lg3 p8 

Kemikaaliohutuse osakond   peaspetsialist 13   §7 lg3 p8 

KOKKU   14       

Kemikaaliohutuse osakond Kemikaali ja tooteohutuse büroo büroo juhataja 1   §7 lg3 p8 

Kemikaaliohutuse osakond Kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialist 4   §7 lg3 p8 

KOKKU   5       

Järelevalveosakond   õigusnõunik 1   §7 lg3 p2 
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Järelevalveosakond   nõunik 1   §7 lg3 p8 

Järelevalveosakond   vaneminspektor 16   §7 lg3 p2 

KOKKU   18       

Ida talitus   direktor 1   §7 lg3 p2 

Ida talitus   referent   1 §7 lg5 p3 

Ida talitus   juhtivinspektor 3   §7 lg3 p2 

Ida talitus   vaneminspektor 8   §7 lg3 p2 

Ida talitus   inspektor 3   §7 lg3 p2 

Ida talitus   autojuht   2 §7 lg5 p7 

KOKKU   18       

Lõuna talitus   direktor 1   §7 lg3 p2 

Lõuna talitus   juhiabi   1 §7 lg5 p3 

Lõuna talitus   referent   1 §7 lg5 p3 

Lõuna talitus   juhtivinspektor 3   §7 lg3 p2 

Lõuna talitus   vaneminspektor 13   §7 lg3 p2 

Lõuna talitus   inspektor 4   §7 lg3 p2 

Lõuna talitus   autojuht   3 §7 lg5 p7 

Lõuna talitus   autojuht-proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   27       

Lääne talitus   direktor 1   §7 lg3 p2 

Lääne talitus   juhiabi   1 §7 lg5 p3 

Lääne talitus   juhtivinspektor 3   §7 lg3 p2 

Lääne talitus   vaneminspektor 7   §7 lg3 p2 

Lääne talitus   inspektor 2   §7 lg3 p2 

Lääne talitus   autojuht   1 §7 lg5 p7 

Lääne talitus   autojuht-proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   16       

Põhja talitus   direktor 1   §7 lg3 p2 

Põhja talitus   juhiabi   1 §7 lg5 p3 
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Põhja talitus   referent   1 §7 lg5 p3 

Põhja talitus   juhtivinspektor 2   §7 lg3 p2 

Põhja talitus   büroo juhataja 1   §7 lg3 p2 

Põhja talitus   vaneminspektor 21   §7 lg3 p2 

Põhja talitus   inspektor 3   §7 lg3 p2 

Põhja talitus   proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

Põhja talitus   vaktsiinispetsialist   1 §7 lg5 p7 

Põhja talitus   koristaja   1 §7 lg5 p7 

Põhja talitus   autojuht   3 §7 lg5 p7 

KOKKU   36       

Kesklabor   autojuht-proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor   klienditeenindaja   5 §7 lg5 p7 

Kesklabor   klienditeeninduse juht   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor   peaspetsialist   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   8       

Kesklabor Füüsikalabor laborijuhataja   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Füüsikalabor vanemspetsialist-kvaliteedijuht   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Füüsikalabor vanemspetsialist   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   3       

Kesklabor Keemialabor laborijuhataja   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Keemialabor kvaliteedijuht   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Keemialabor juhtivspetsialist   3 §7 lg5 p7 

Kesklabor Keemialabor vanemspetsialist   15 §7 lg5 p7 

Kesklabor Keemialabor laborant   2 §7 lg5 p7 

Kesklabor Keemialabor sanitar   2,5 §7 lg5 p7 

KOKKU   24,5       

Kesklabor Nakkushaiguste labor laborijuhataja   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Nakkushaiguste labor kvaliteedijuht   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Nakkushaiguste labor juhtivspetsialist   2 §7 lg5 p7 
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Kesklabor Nakkushaiguste labor vanemspetsialist   7,6 §7 lg5 p7 

Kesklabor Nakkushaiguste labor vanemlaborant   1 §7 lg5 p7 

Kesklabor Nakkushaiguste labor laborant   8 §7 lg5 p7 

Kesklabor Nakkushaiguste labor sanitar   2,3 §7 lg5 p7 

KOKKU   22,9       

Kohtla-Järve labor   laborijuhataja   1 §7 lg5 p7 

Kohtla-Järve labor   vanemspetsialist   2 §7 lg5 p7 

Kohtla-Järve labor   proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

Kohtla-Järve labor   laborant   1 §7 lg5 p7 

Kohtla-Järve labor   sanitar   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   6       

Tartu labor   laborijuhataja   1 §7 lg5 p7 

Tartu labor   kvaliteedijuht   1 §7 lg5 p7 

Tartu labor   juhtivspetsialist   2 §7 lg5 p7 

Tartu labor   klienditeenindaja   1 §7 lg5 p7 

Tartu labor   vanemspetsialist   10 §7 lg5 p7 

Tartu labor   laborant   2 §7 lg5 p7 

Tartu labor   autojuht-proovivõtja   1 §7 lg5 p7 

Tartu labor   laborandi abi   2 §7 lg5 p7 

Tartu labor   sanitar   1 §7 lg5 p7 

KOKKU   21       

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 160,00 131,90   

ASUTUSE TEENISTUSKOHTADE KOORMUS KOKKU 291,90   

            

 


