
Ametijuhend 

Nimetus: HEROES projektijuht 

Ala/osakond:  Tervisesüsteemi arendamise osakond 

Otsene juht:   tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja 

Asendamine: osakonnajuhataja poolt määratud teenistuja 

Sotsiaalministeeriumi missioon 

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused 
inimväärseks eluks. Peame alati silmas, et meie tegevus on suunatud Eesti inimesele, kelle jaoks loome poliitikat 
ja teenuseid, mis on inimkesksed ja keskkonnasäästlikud. 

 
Eesmärk 
Projektijuhi tegevuse eesmärk on tagada tervishoiu personali asjakohase planeerimisega tervishoiuteenuste 
jätkusuutlik kättesaadavus. Tervishoiu personali planeerimine ja koolitusstrateegiad peavad olema suunatud 
esmatasandi, kiirabisüsteemi ja vaimse tervise abi tugevdamisele ning toetama inimkeskset raviteekondadel 
põhinevat lähenemisviisi tervishoiuteenuste pakkumisel. 
 
. 

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

  
1. Euroopa Liidu ühistegevuse, Joint Action „Health woRkfOrce to meet health challEngeS (HEROES)“ (edaspidi 

ühistegevus) tegevuste elluviimiseks täpsema tegevus- ja ajakava koostamine ja eelarve täpsustamine. 
2. Ühistegevuse projektilepingust tulenevatesse tööpakettidesse 1 (projekti koordineerimine), 2 

(kommunikatsiooni ja info levitamise tegevused), 3 (hindamise tegevused), 4 (jätkusuutlikkuse tagamise 
tegevused)  panustamine koostöös teiste riikide esindajatega. 

3. Ühistegevuse tööpaketi 7 (Klaster C tervishoiu personali planeerimise võimekuse parendamine) 
eestvedamine ja tegevuste elluviimise korraldamine, s.h Eesti tervishoiu personali planeerimise raamistiku 
ja selle rakendamiseks tegevuskava loomine. 

4. Tervishoiu personali planeerimise ja prognoosimise olukorra kaardistuse läbiviimise korraldamine 
ühistegevuse partnerite poolt kokkulepitud raamistiku alusel. 

5. Ühistegevuse rahvusvahelistes töörühmades osalemine, Eesti positsioonide ettevalmistamine koostöös 
osakonna teiste töötajate ja Eesti spetsialistidega ning nende esitamine töörühmas.  

6. Projekti tegevuseks vajaliku võrgustiku loomine ja selle töö korraldamine, vajadusel töörühmade 
kokkukutsumine ja juhtimine, vajadusel ja projekti rahaliste võimaluste olemasolul täiendava meeskonna 
värbamine ja juhtimine.  

7. Projekti aruandluse korraldamine ja õigeaegne esitamine ühistegevuse juhtivpartnerile.  
8. Tervisesüsteemi arendamise osakonna töötajate, ministeeriumi juhtkonna ja teiste osakondade 

nõustamine ning juhendamine ning tegevuste kavandamise ja eelarvestamise ettepanekute tegemine 
ühistegevuse osas.  

9. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on:  
a. Projekt on ellu viidud ühistegevuses planeeritud etappide ning tulemustega 
b. Valminud on 31.01.2026 Eesti tervishoiu tööjõu planeerimise raamistik ja tegevuskava selle 

rakendamiseks 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

• Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded:  
o Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, rahvatervise, tervishoiu, 

sotsiaalteaduste või avaliku halduse erialal või valdkonnas. 
 

• Töökogemus:  
o soovitav töökogemus tervishoiuvaldkonnas;  



o soovitav töökogemus protsessijuhtimisest, sh projektijuhtimisest;  
o kasuks tuleb töökogemus Euroopa Liidu projektidega  

 

• Põhiteadmised ja -oskused:  
o väga head teadmised ja oskused projektijuhtimise alal 
o meeskonnatöö oskus 
o oskus planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete 
o oskus kavandada ja korraldada kaasamist. 
o kasuks tulevad teadmised tervishoiusüsteemi toimimisest ning tervishoiu personali 

planeerimisest 
 

• Keeleoskus:  

o eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel,  

o inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel. 

 

• Isikuomadused ja hoiakud:  

o Empaatilisus, analüütiline mõtlemine ja süsteemsus, algatusvõime, loovus ja sihikindlus uute 

lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, iseseisvus, kohuse-ja vastutustunne, tulemusele 

orienteeritus. 

 

 
 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
  Mart Brauer     Maarjo Mändmaa 
        kantsler           
   


