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Ametijuhend 

Nimetus: Lastekaitsepoliitika juht 

Ala/osakond: perede heaolu ja turvaliste suhete osakond 

Otsene juht: perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja 

Asendamine: nõunik, osakonna juhataja 

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  

Lastekaitsepoliitika juhi töö essmärk on lastekaitse valdkonna strateegiliste eesmärkide, tegevuskavade ning 
mõõdikute väljatöötamise ja rakendamise koordineerimine  ning valdkonna partnerite ning sidusgruppidega 
koostöö korraldamine. Tema töö tulemusena on ellu viidud süsteemsed muudatused praeguses 
lastekaitsekorralduses (nn lastekaitsesüsteemi reform), mis tähendab, et lapsed ja pered jõuavad varakult abini, 
pakutav abi on eesmärgipärane, vajadus kompleksteenuste pakkumise järele väheneb ning lastekaitsetöötajate 
väljaõpe vastab tööturu vajadustele.  

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Lastekaitse valdkonna tervikliku ja kvaliteetse poliitikakujundamise juhtimine, strateegiadokumentide ja 

tegevuskavade koostamine ja elluviimise korraldamine, valdkonda puudutavate õigusaktide koostamine; 

2. Lastekaitsesüsteemi reformi elluviimiseks vajaliku tegevuskava loomine koostöös teiste ministeeriumide ja 

asutustega ning valdkonna esindusorganisatsioonidega; 

3. Lastekaitsesüsteemi reformi tegevuskava elluviimiseks vajalike tegevuste planeerimine ja nende 

elluviimine, sh vajalike õiguslike muudatuste ettevalmistamine ning vajaliku võimekuse ja ressursi 

planeerimine; 

4. Lastekaitse valdkonnas Eesti seisukohtade andmiseks sisendi kogumise koordineerimine ja koostamine 

ning vajadusel rahvusvahelistes organisatsioonides Eesti seisukohtade esitamine, selgitamine ning 

kaitsmine; 

5. Täidab muid osakonna tööks vajalikke ülesandeid, mis toetavad ameti- või töökoha eesmärgi saavutamist, 

vahetu juhi ettepanekul või oma initsiatiivil; täidab asendatavate kolleegide tööülesandeid asendamise 

perioodil; 

6. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: lastekaitsesüsteemi reformi tegevuskava on loodud ja ellu viidud; juhi ja 

partnerite hinnang tehtud töö professionaalsusele ja hoolsusele; muud tööplaanis kokku lepitud ja 

kinnitatud mõõdikud. 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

• Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus 

• Töökogemus: soovituslikult varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas 

• Põhiteadmised ja -oskused: väga head teadmised lastekaitse valdkonnast ja õigusruumist, sh head 

teadmised valdkonna tulevikusuundadest ja teiste riikide praktikatest; head teadmised 

sotsiaalvaldkonna toimimisest laiemalt; oskus planeerida ja viia ellu suuri muudatusi; oskus kavandada 

ja korraldada kaasamist. 

• Keeleoskus: Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. 



Isikuomadused ja hoiakud: Empaatilisus, analüütiline mõtlemine ja süsteemsus, algatusvõime, loovus ja 

sihikindlus uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, iseseisvus, kohuse-ja vastutustunne. Tulemusele 

orienteeritus. 


