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Ametijuhend 

Nimetus: nõunik-peakaplan 

Ala/osakond:  vaimse tervise osakond 

Otsene juht:  vaimse tervise 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  

Nõunik-peakaplan kujundab vaimse tervise valdkonna tõenduspõhist poliitikat arendades hingehoiuteenuse ja 
palliatiivse ravi vaimse tervise teenuste korraldust. Selleks töötab välja valdkonna suunad ja prioriteedid, loob 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevuskavad ja ressursside kasutamise plaanid. Tema töö tulemusena 
paraneb Eesti elanike ligipääs vaimse tervise abile hoolekande- ja tervishoiusüsteemis.  
 

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Hingehoiuteenusega seotud meetmete koordineerimine ja arendustegevused teenuse süsteemseks 

korraldamiseks hoolekande- ja tervishoiusüsteemis.  

2. Arendustegevused vaimse tervise abi pakkumiseks palliatiivravis.  

3. Ettepanekute tegemine õiguslike muudatuste tegemiseks, korraldus- ja rahastamismehhanismide 

muutmiseks jmt vaimse tervise valdkonnaga seotud poliitikamuudatusteks. 

4. Hangete, konkursside ja arendusprojektide koordineerimine hingehoiu ja palliatiivravi valdkonnas. 

5. Koostöö teiste ministeeriumide ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma 

pädevusvaldkonnas. 

6. 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. 

7. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: 40 üldhooldekodus hingehoiuteenus tagatud, arendatud välja toetuste 

määramise ning jätkusuutlik teenuse korraldusmudel. Välja töötatud vaimse tervise teenuste 

kättesaadavuse mudel palliatiivse ravi kontekstis.  

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: erialane kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad. 

 Töökogemus: varasem töökogemus hingehoiu või palliatiivravi valdkonnas. 

 Põhiteadmised ja -oskused: väga head teadmised hingehoiu ja palliatiivravi valdkonnast, 

töökohustusega seotud õigusaktide ja dokumentatsiooni tundmine ning kasutusoskus. 

 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. 

 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 Katri Aaslav-Tepandi     Maarjo Mändmaa 
        kantsler           
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