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Ametijuhend

Nimetus:

Nõunik

Ala/osakond:

Rahvatervise osakond

Otsene juht:

Osakonna juhajata

Asendamine:

Rahvatervise osakonna nõunik

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
Rahva tervise kaitsmiseks vähendada Eesti elanike illegaalsete uimastite tarbimist ja sellest tulenevat
tervisekahju ning vähendada ka vigastustest tingitud tervisekahju.

Peamised ülesanded ja mõõdikud
1. Tõenduspõhise illegaalsete uimastite tarvitamise ennetamise, ravi ja kahjude vähendamise poliitika
kujundamine ning selle koordineerimine. Töötada välja suunad ja prioriteedid ning koostada
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevuskavad ja ressursside kasutamise plaanid.
2. Tõenduspõhise vigastuste ennetamise poliitika kujundamine tervise valdkonnas. Töötada välja suunad
ja prioriteedid ning koostada eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevuskavad ja ressursside
kasutamise plaanid.
3. Illegaalsete uimastite tarvitamise ja vigastuste ennetamiseks vajaliku õigusruumi kujundamine.
4. Uimastisõltlaste ravi ja kahjude vähendamiseks vajaliku õigusruumi kujundamises osalemine.
5. Oma vastutusvaldkonnas tulemuslikkuse hindamine ja kitsaskohtade tuvastamine, lahenduste
väljatöötamine.
6. Oma pädevusvaldkonnas koostöö teiste asutustega, kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
7. Täidab muid osakonna tööks vajalikke ülesandeid, mis toetavad ameti- või töökoha eesmärgi
saavutamist; täidab asendatavate kolleegide tööülesandeid asendamise perioodil.
8. Tulemuslikkuse mõõdikud on: illegaalsete uimastite ja vigastustega seotud surmade ja haigusjuhtude
arvud on langustrendis.
Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks






Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon
(soovitavalt rahvatervise- , meditsiini-, sotsiaalpoliitika, sotsioloogia või psühholoogia erialal).
Töökogemus: vähemalt 2 aastat, soovitavalt rahvusvahelise koostöö kogemus.
Põhiteadmised ja -oskused: väga head teadmised inimeste käitumise mõjutamise teooriatest ja
praktikatest ja elukeskkonna kujundamisest; teadmised sõltuvushäiretest, illegaalsete uimastite
ennetamise, ravi ja kahjude vähendamise teooriast ja praktikast; üldised teadmised riigi
põhikorrast, kodanike õigustest ja vabadustest, üldised teadmised Euroopa Liidust;
meeskonnatöö oskus.
Keeleoskus: Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
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Isikuomadused ja hoiakud: empaatilisus, analüütilisus ja süsteemsus, algatusvõime, loovus ja
sihikindlus, iseseisvus, kohuse- ja vastutustunne, tulemusele orienteeritus.

