
Ametijuhend 

Nimetus: projektijuht 

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  

Projekti konsultandi eesmärk on Euroopa Liidu ühistegevuse „Joint Action on Support for Member States’ implementation 

of best practices in the area of mental health (ImpleMental)“ kogukonna vaimse tervise teenuste paketi tegevuste 

juhtimine. Tema tegevuse tulemusena valmib maakonna tasandi vaimse tervise tervishoiuteenuste osutamise 

tegevusmudel.  

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Euroopa Liidu ühistegevuse „Joint Action on Support for Member States’ implementation of best practices in the 

area of mental health (ImpleMental)“ (edaspidi ühistegevus) kogukonna vaimse tervise teenuste (tegevussuund 5) 

Eestipoolsete tegevuste elluviimiseks täpsema tegevus- ja ajakava koostamine ja eelarve täpsustamine. 

2. Olukorra kaardistuse läbiviimise korraldamine ühistegevuse partnerite poolt kokkulepitud raamistiku alusel koostöös 

suitsiidiennetuse valdkonna projektijuhiga. 

3. Ühistegevuse rahvusvahelistes töörühmades osalemine, Eesti positsioonide ettevalmistamine koostöös projektijuhi 

ja osakonna teiste töötajate ja Eesti spetsialistidega ja töörühmas esitamine. 

4. Projekti 5. tegevussuuna Eestipoolseks tegevuseks vajaliku võrgustiku loomine ja selle töö korraldamine, vajadusel 

töörühmade kokkukutsumine ja juhtimine.  

5. Ühistegevuse projektilepingust tulenevate 1, 2 ja 3 töösuundadesse panustamine ja 5 töösuuna Eesti tegevuste 

elluviimise korraldamine. 

6. Projekti aruandluse korraldamine ja õigeaegne esitamine ühistegevuse juhtivpartnerile koostöös projektijuhiga. 

7. Vaimse tervise osakonna töötajate, ministeeriumi juhtkonna ja teiste osakondade nõustamine ning juhendamine 

ning tegevuste kavandamise ja eelarvestamise ettepanekute tegemine ühistegevuse osas.  

8. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: a) valminud on maakondlik vaimse tervise tervishoiuteenuste osutamise 

tegevusmudel ning alustatud on teenuskeskuste käivitamisega; b) juhi ja partnerite hinnang töötaja 

professionaalsusele ning koostööle. 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon. 

 Töökogemus: Vähemalt 5 aastat, eelistatult vaimse tervise valdkonnas. 

 Põhiteadmised ja -oskused: Väga head teadmised vaimse tervise valdkonnast; väga head teadmised valdkonna 
teooriatest ja praktikatest ning uuematest suundadest nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil; väga head 
projektijuhtimisoskused; oskus määrata prioriteete ning arendada tõenduspõhiseid sekkumisi; 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. 

 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 
 Ingrid Ots-Vaik      Maarjo Mändmaa 
        kantsler           
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