
           Ametijuhend 
 
Nimetus: projektijuht 

Ala/osakond: laste ja perede osakond 

Otsene juht: osakonnajuhataja  

Asendamine: peaspetsialist, nõunik, poliitikajuht 

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  

Erivajadustega laste arengu toetamiseks ja vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks on peredele loodud 
vajalikud sotsiaal- ja tervisevaldkonna kompleksteenused. 

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Rehabilitatsiooni-, habilitatsiooni- ja taastusravivaldkonna igapäevase praktika ja seadusloome 
kitsaskohtade analüüsimine ja koondamine koostöös huvigruppidega. 

2. 2021-2022.a läbi viidud teenusdisaini teekondadest tulenevate vajaduste võrdlus teiste riikide 
sekkumiste ja tõenduspõhiste allikatega ning teiste riikide tugisüsteemide korralduse analüüsimine. 

3. Vajaduspõhise rehabilitatsiooniteenuse sihtgruppide ja sekkumiste määratlemine. 
4. Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste kohalikele omavalitsustele üleandmise toetamine ja 

lahenduste pakkumine haridus- ja sotsiaalvaldkonna üksikteenuste tagamiseks esmatasandil. 
5. Visiooni ja ettepanekute koostamine ning tegevuste käivitamine eesmärgiga arendada sotsiaalse 

rehabilitatsiooni,- habilitatsiooni ja taastusraviga seotud tegevused tõenduspõhiseks, mõõdetavate 
tulemustega ja sihtgrupi vajadustest lähtuvateks kompleksteenusteks. 

6. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: valminud visioon ja muudatusettepanekud, mis võimaldavad 
alustada vajalike õiguslike muudatuste ja uue ESF perioodi praktiliste tegevustega 
(kompleksteenuste disain). Panus ESF meetme rakenduskava tulemusnäitajasse: osalejad, kes 6 
kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste tugiteenuse saamise algust on tööturul. 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus haridus-, sotsiaal-,  või tervishoiuvaldkonnas. 

 Töökogemus: haridustugiteenuste valdkonnas, taastusravi- või rehabilitatsioonisüsteemis.  

 Põhiteadmised ja -oskused: erivajadusega laste toetamisega seotud erialased teadmised ja oskused. 

 Keeleoskus: eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. 

 Isikuomadused ja hoiakud: eestvedamine ja tulemusele orienteeritus, loovus ja sihikindlus uute 
lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, koostööle orienteeritus, analüüsivõime ja 
probleemilahendamise oskus, iseseisvus. 
 

Ametikoht on tasustatud Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 meetme „Lapsehoiu ja puudega laste 

hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ TAT-st „Puudega laste tugiteenuste 

arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ ning panustab selle eesmärkidesse. 
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