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ÜLDOSA
1.2 Struktuuriüksus
Finants- ja arendusosakonna analüüsitalitus

1.1 Ametinimetus
Analüütik
1.3 Vahetu juht
Analüüsivaldkonna juht

2.

1.4 Kes asendab
Analüütik

1.5 Keda asendab
Analüütikut

AMETIKOHA EESMÄRK

Analüütiku tegevuse eesmärgiks on rehabilitatsioonivaldkonna tervikliku arengu toetamine.
Tegevuste elluviimine toimub
ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ alapunkti „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate
arendamise ja koolituste pakkumine“ raames (SFOS kood: 2014-2020.2.02.001.01.15-0002).
3.

TEENISTUSKOHUSTUSED

Põhiülesanded
3.1 Rehabilitatsiooniprogrammide
vajaduse analüüsimine
erivajadusega laste, tööealiste ja
eakate osas.

3.2 Taustinformatsiooni kogumine
välisriikides läbiviidud
tõenduspõhisest sekkumistest
rehabilitatsiooniprogrammide
arendamiseks ja väljatöötamiseks.
3.3 Piloteeritud
rehabilitatsiooniprogrammide mõju
ja tulemuslikkuse hindamine.

Oodatavad tulemused
 Programmide vajaduse analüüsimiseks on
kirjeldatud uurimismetoodika.
 Kaasates asjakohaseid partnereid
(rehabilitatsiooniteenuse osutajad, sihtgrupi
esindajad, poliitikakujundajad, sh SoM, HTM, TK
jt) ning andmekogusid (riiklik statistika,
rehabilitatsioonivajaduse hindamise tulemused
jm) on kogutud vajalikud lähteandmed ja
läbiviidud analüüs.
 Koostatud on aruanne erinevatele sihtgruppidele
vajalikest rehabilitatsiooniprogrammidest.
 Rehabilitatsioonivaldkonna spetsialistid on
saanud informatsiooni, milliseid tõenduspõhiseid
sekkumisi on varasemalt konkreetsetes
rehabilitatsioonivaldkondades läbiviidud.
 Koondinfo on kajastatud väljatöötatavate
rehabilitatsiooniprogrammide kirjeldustes.
 ESF vahenditest rahastatud
rehabilitatsiooniprogrammide mõjude ja
tulemuslikkuse hindamiseks on ajakohastatud
metoodika.
 Rehabilitatsioonivaldkonna spetsialistid on
nõustatud programmide mõju ja tulemuslikkuse
hindamiseks vajalikest tegevustest, koostöös on
kogutud vajalikud lähteandmed.
 Analüüs piloteeritud programmide
tulemuslikkusest on koondatud ja kajastatud.

3.4 Rahvusvahelise
funktsioneerimisvõime
klassifikatsiooni (RFK)
kasutamisvõimaluste ja
piloteerimise tulemuste
analüüsimine meditsiinilises,
sotsiaalses- ja tööalases
rehabilitatsioonis ning abivahendi
vajaduse hindamisel (RFK
arendusprojekti läbiviimisel).

3.5 Mahukamate
rehabilitatsioonivaldkonda
puudutavate uuringute tellimine ja
uuringufirma kui partneri tegevuse
koordineerimine; uuringutulemuste
tutvustamine.

3.6 Rehabilitatsiooniteenuse
kasutamise ja puuetega inimeste
statistika analüüsimine.
3.7 Muude ametikoha
eesmärkidest tulenevate tegevuste
elluviimine, kooskõlas SKA
tegevusvaldkondadega

 Välja on töötatud RFK arendusprojekti
uurimisplaan ja -metoodikad (lähtudes
piloteerimise skeemist).
 Piloteerimise käigus on asjakohastelt partneritelt
kogutud vajalikud andmed (taastusravi- ja
rehabilitatsioonimeeskonnad, erivajadusega
inimesed jt partnerite esindajad).
 Teostatud on analüüs fikseerimaks RFK
kasutamisega seotud positiivse mõju ja
riskikohad; analüüs on kajastatud projekti vaheja lõpparuandes.
 Esitatud soovitused RFK edasiseks
rakendamiseks vajalike infosüsteemide ja
andmekogude täiendamiseks (e-tervis, SKAIS 2,
TETRIS jm).
 Kaasates asjakohaseid partnereid (SoM, TK,
teenuseosutajad jt) on koostatud sisend mõjuuuringute tellimiseks ja läbiviimiseks järgmiste
uuringute osas (lähtudes SoM tellimusest):
 Rehabilitatsiooniteenuse ja
rehabilitatsiooniprogrammide mõju hindamise
metoodika väljatöötamine ja mõjuanalüüsi
läbiviimine.
 Rehabilitatsioonivajaduse hindamise mõju
hindamise metoodika väljatöötamine ja
mõjuanalüüsi läbiviimine.
 Koostatud on ülevaated rehabilitatsiooni teenuste
kasutamisest.
 Muud tegevused on ameti peadirektori või vahetu
juhi korraldusel või omal initsiatiivil edukalt
läbiviidud, tulemuslikult täidetud.
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4. ÕIGUSED JA VASTUTUS
Analüütik vastutab eelnevalt kirjeldatud tegevuste õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest,
lähtudes ESF raamdokumentides, õigusaktides ja ameti siseregulatsioonides sätestatust ning
võttes arvesse ameti väärtusi ja hea tava põhimõtteid.
Analüütikul on õigus:
 esindada ametit tööandja või tema volitatud töötaja korraldusel tööga seotud ülesannete
täitmisel;
 saada ameti juhtkonnalt, üksuse juhilt ja ameti töötajatelt operatiivselt vajalikku
informatsiooni oma tööülesannete täitmiseks;
 teha vahetule juhile ettepanekuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks ning
seonduvate probleemide lahendamiseks;
 taotleda tööülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid, teenuseid ning ameti- ja erialast
koolitust;
 osaleda koosolekutel, kus on arutlusel eelpoolnimetatud tegevuste läbiviimiseks olulised
teemad.
Analüütikul on kohustus:
 kinni pidada
ameti tegevust reguleerivatest õigusaktidest/kordadest ja ameti
siseregulatsioonidest;
 järgida ESF programmi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“
regulatsioone (sh struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud
objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord).
Õiguste piirid on sätestatud:



Töö hindamise aluseks on:



5.

Töölepingu seaduses, töölepingus, TAT „Tööturul
osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020” ning
käesolevas ametijuhendis.
vahetu juhi hinnang.

TÖÖVAHENDID

Töövahenditeks on töötaja kasutusse antud kontorimööbel, kontoritarbed, sülearvuti koos
tööks vajaliku tarkvaraga ja lauatelefon ning ühiskasutuses olev kontoritehnika.

6.

TEENISTUSKOHALE ESITATAVAD NÕUDED

Haridus
Teise astme kõrgharidus (soovitavalt sotsioloogia valdkonnas).
Töökogemus
Töökogemus uuringute ja analüüside läbimise valdkonnas vähemalt 5.a;
siseriiklike ja rahvusvaheliste sotsiaal- ja tervisevaldkonna puudutavate andmebaaside
tundmine ja kasutamine.
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Nõuded teadmistele ja oskustele:
 iseseisva töö oskus, meeskonnatöö ja hea suhtlemisoskus;
 eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 inglise keele oskus kõrgtasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 sotsiaalsektori tundmine (teenuste tüübid, teenuste korraldus Eestis);
 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide ulatuses.
Nõuded isiksuseomadustele:
 kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, korrektsus;
 organiseerimisvõime;
 empaatiavõime;
 algatusvõime ning loovus uute ja otstarbekate lahenduste väljatöötamiseks;
 valmisolek õppida uusi oskusi;
 analüütiline mõtlemine;
 positiivsus;
 pingetaluvus.

Ametijuhendiga tutvunud:

(allkirjastatud digitaalselt)
analüütik
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