
Lisa töölepingule nr 1.6-4/308 

Ametijuhend 

Nimetus: poliitikadisainer 

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  

Poliitikadisaineri töö eesmärk on komplekssete poliitikalahenduste väljatöötamine vaimse tervise valdkonnas 
ja nende jõustamise toetamine. Tema töö tulemusena on otsusetugi vaimse tervise poliitika  kujundamiseks 
koostatud kvaliteetselt ja tähtaegselt. Kavandatud poliitikamuudatused tervisesüsteemi ümberkujundamiseks 
ja täiendamiseks, et edendada ja parandada elanikkonna vaimset tervist, on vastavalt tegevuskavadele 
jõustatud.  

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Valdkonna olukorra, sh rakendatava poliitika analüüs, probleemistiku kaardistamine, poliitikamuudatuse 

vajaduse tuvastamine ning probleemkohtade täpsem analüüs. 

2. Uue poliitika kontseptuaalsete aluste, arhitektuuri ja poliitikastsenaariumite väljatöötamine, mõjuanalüüs 
ja poliitikavalikute esitamine ja esitlemine otsustamiseks 

3. Valitud poliitikamuudatuste ulatuse piiritlemine ja jõustamiskava väljatöötamine, muudatuste 
ettevalmistamine ja jõustamise toetamine (sh väljatöötamiskavatsuste ja eelnõude koostamine, 
sidusrühmadelt info ja ettepanekute kogumine ja analüüs, ettevalmistatud muudatuste 
argumenteerimine). 

4. Läbirääkimised sidusrühmadega konkreetsete komplekssete poliitikamuudatuste ettevalmistamisel, 
kompromissettepanekute sõnastamine, argumenteerimine ja vahendamine otsustajatele. 

5. Analüüsi-, arendus- ja pilootprojektide lähteülesannete koostamine, seotud hangete läbiviimise toetamine 
ja tulemuste kvaliteedikontroll.  

6. Eksperdihinnangute andmine valdkonnaga seotud poliitikakavatsustele ja eelnõudele, mida valmistavad 
ette osakonna teised töötajad, ministeeriumi teised osakonnad, teised ministeeriumid, Vabariigi Valitsus 
või Riigikogu.  

7. 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. 

8. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: panus Rahvastiku tervise arengukava alusel koostatud programmide 

eesmärkidesse ja Eesti 2035 strateegilistesse eesmärkidesse ning lähivaates juhi ja partnerite hinnang 

tehtud töö professionaalsusele ja hoolsusele.  

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes, 

avalikus halduses või teenusedisaini vallas.  

 Töökogemus: vähemalt 7-aastane kogemus poliitikaanalüüsi või poliitikakujundamise vallas seotuna 

vaimse tervise valdkonnaga.  

 Põhiteadmised ja -oskused: väga head teadmised tervishoiu ja vaimse tervise valdkonnast, 

õigusruumist, valdkonna strateegiatest ja poliitikadokumentidest; head teadmised disain- ja 



süsteemmõtlemisest ning poliitikaanalüüsi meetoditest; tõendatud poliitikaanalüüsi, sh 

stsenaariumianalüüsi, ning soovitavalt õigusaktide ja nende seletuskirjade koostamise oskus.  

 Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel ühes valdkondliku 

sõnavara valdamisega.  

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

uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, iseseisvus, kohuse-ja vastutustunne, tulemustele ja 

arengule orienteeritus, orienteeritus elanikkonna vaimse tervise toetamisele ja tugevdamisele.  

 

 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 
 Vootele Veldre      Maarjo Mändmaa 
        kantsler           
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