Ametijuhend

Nimetus: raviteenuste koordinaator
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
Raviteenuste koordinaatori tegevuse eesmärgiks on psüühika- ja käitumishäirete ravis rakendatavate
tervishoiu- ja toetavate teenuste korralduse arendamise koordineerimine ning oma tegevusvaldkonnas
siduspartnerite kaasamise korraldamine. Tema töö tulemusena kavandatud poliitikalahendused ja
õiguslikud muudatused on viidud ellu vastavalt tegevusplaanile ning inimestele on loodud ligipääs nende
vajadustele vastavatele ja kvaliteetsetele vaimse tervise raviteenustele.

Peamised ülesanded ja mõõdikud
1. Psüühika- ja käitumishäirete diagnostika ning psühholoogilise ja psühhiaatrilise ravi korralduse
ning toetavate teenuste ja nende korralduse arendamise koordineerimine, sh õiguslike
muudatuste ettevalmistamine ja argumenteerimine, strateegiliste poliitikadokumentide
koostamine.
2. Oma pädevusvaldkonnas eksperdihinnangute andmine poliitikakavatsustele ja eelnõudele, mida
valmistavad ette osakonna teised töötajad, ministeeriumi teised osakonnad, teised
ministeeriumid.
3. Sidusrühmadega koostöö koordineerimine tervishoiusüsteemis pakutavate teenuste korralduse.
arendamiseks ja kavandatud poliitika jõustamiseks – ettepanekute kogumine ja analüüs,
poliitikavalikute läbirääkimine, ettevalmistatud poliitikamuudatuste tutvustamine ja
argumenteerimine.
4. Valdkondliku teaduskirjanduse, meediakäsitluste ja rahvusvahelise praktika seiramine ning
rahvusvahelise koostöö edendamine oma pädevusvaldkonnas.
5. Vaimse tervise osakonna töötajate, ministeeriumi juhtkonna ja teiste osakondade nõustamine
ning juhendamine ning tegevuste kavandamise ja eelarvestamise ettepanekute tegemine 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: Panus vaimse tervise tegevuskava koostamisse ja vaimse tervise
raviteenuste korraldus- ja kvaliteedisüsteemi väljaarendamisesse, lähivaates juhi ja partnerite
hinnang tehtud töö professionaalsusele ja hoolsusele.

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks
•
•
•
•
•

Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon
tervishoiukorralduse, meditsiini või psühholoogia erialal.
Töökogemus: Vähemalt 5-aastane töökogemus tervishoiu, vaimse tervise või
tervishoiukorralduse valdkonnas.
Põhiteadmised ja -oskused: Väga head teadmised psühholoogiast, tervishoiukorraldusest või
psüühika- ja käitumishäirete diagnostikast ning ravist; töökohustustega seonduvate
õigusaktide ja dokumentatsiooni tundmine ning kasutamisoskus.
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.
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