
Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametijuhend    

    

I ÜLDOSA        

ASUTUS    Pärnu Linnavalitsus    
STRUKTUURIÜKSUS    Sotsiaalosakond    
TEENISTUSKOHT    Pärnu linn    
AMETNIK     
VAHETU JUHT    Lastekaitseteenistuse juhataja   
TÖÖÜLESANDEID ANNAB    Osakonna juhataja ja lastekaitseteenistuse juhataja   
KEDA ASENDAB    Lastekaitsespetsialisti   
KES ASENDAB    Lastekaitsespetsialist  
    

II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK    

2.1 Jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks 
sekkuda.  
2.2 Esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel 
laste huve. 
2.3 Juhinduda kohaliku omavalitsuse lastekaitseametniku tööd reguleerivatest riiklikest ning Pärnu 
linna õigusaktidest.  
    

III TEENISTUSÜLESANDED    

3.1 Sotsiaalnõustamise teenuse osutamine:  
3.1.1 annab teavet laste õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest;  
3.1.2 jagab teavet Pärnu linnas lastele ja lastega peredele sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
pakutavate sotsiaalteenuste kohta; 
3.2 Juhtumitöö korraldamine:  
3.2.1 kuulab ära lapsesse puutuva vaidluse või küsimustega vastuvõtule pöördunud isikute probleemid 
ja abistab neid probleemide lahenduste leidmisel koostöös kliendi enese ja/või tema tugivõrgustikuga;  
3.2.2 toetab lapsevanemate omavahelist suhtlemist, aitab kaasa nende omavaheliste kokkulepeteni 
jõudmisele lapsesse puutuva otsuse tegemisel;  
3.2.4 teostab kodukülastusi seadusest tulenevatel juhtudel kohtuarvamuse andmiseks; 
3.2.5 dokumenteerib teostatud tegevused;  
3.2.6 teeb koostööd haridus-, tervishoiu-, õiguskaitse ja teiste asutuste esindajatega, osaledes last 
puudutava vanemate vahelise vaidluse lahenemisele kaasaaitamiseks võrgustikel ja nõupidamistel. 
3.3 Eestkostja ülesannete täitja kohustuste täitmine: 
3.3.1 täidab kuni eestkostja määramiseni vanemliku hoolitsuseta jäänud alaealise suhtes eestkostja 
ülesandeid, omades eestkostja õigusi ja kohustusi. 
3.4 Kohtutega suhtlemine: 
3.4.1 koostab kohtule avalduse ja sellega kaasnevad lisadokumendid (ühe või mõlema vanema 
hooldusõiguse piiramine/täielik äravõtmine, hooldusõiguse peatamine/taastamine, eestkoste 
seadmine/lõpetamine jm); 
3.4.2 koostab kohtu nõudele arvamuse ja kogub sellega seonduvad lisadokumendid lapsesse puutuva 
vaidluse või küsimuse lahendamisel (lapse varaga tehtav tehing, lapse põlvnemine, isaduse 
tuvastamine, vanema(te) hooldusõiguse muutmine, suhtlemis- ja otsustusõiguse küsimused, elatise 
väljanõudmine, lähenemiskeeld jm); 



3.4.3 esindab volituse alusel Pärnu linnavalitsust alaealisse puutuva asja lahendamisel kohtus. 
3.5 Dokumentide menetlemine  
3.5.1 registreerib oma töövaldkonnaga seotud kirjavahetuse ja muud tööga seotud dokumendid 
(koolitus-, lähetustaotlused, otsuste eelnõud jm) dokumendihaldussüsteemis Amphora;  
3.5.2 dokumentide loomisel ja menetlemisel kasutab linnavalitsuse asjaajamiskorras kehtestatud 
põhimõtteid;  
3.5.3 menetleb tööülesannetega seotud avaldusi, päringuid, teabenõudeid jm küsimusi;  
3.5.4 valmistab ette ja kooskõlastab vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorras sätestatud ametnikega 
kohaliku omavalitsuse korralduste eelnõu volituste saamiseks alaealise esindamisel ametiasutustes. 
3.6 Andmete kogumine, aruandlus:  
3.6.1 osaleb sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete veebipõhises kogumises, kogudes 
aruandeaasta jooksul andmeid aruande "Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed" täitmiseks ja 
elektroonilisse andmebaasi (S-veebi) sisestamiseks;  
3.7 Täidab ilma erikorralduseta töö iseloomust või üldisest käigust tulenevaid ülesandeid.  
  

IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS    

4.1 Saada oma käsutusse tööks vajalikud andmed kliendilt/tema seaduslikult esindajalt, tööülesannete 
täitmiseks vajalikest andmebaasidest ja registritest, riigi ja omavalitsuste asutustest.    
4.2 Pöörduda täiendava teabe saamiseks kliendi perekonna ja sugulaste ning teiste infovaldajate poole.    
4.3 Pöörduda vahetu juhi poole abi saamiseks tööülesannete täitmisel tekkinud probleemide 
lahendamisel.   
4.4 Teha vahetule juhile/osakonna juhatajale ettepanekuid töökorralduse muutmiseks ning 
tööülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse ja dokumentide hankimiseks.    
4.5 Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust.    
4.6 Kasutada tööks vajalikke kontoritarbeid ja tehnilisi vahendeid ning omada juurdepääsu tööalaselt 
vajalikele elektroonsetele infobaasidele.    
4.7 Mitte võimaldada kõrvalistele isikutele juurdepääsu arvutile ja andmebaasidele ning mitte kasutada 
tööalast informatsiooni väljaspool tööülesandeid.    
4.8 Hoiduda klienti või oma töökeskkonda kahjustada võivatest hinnangutest ja tegudest.    
4.9 Viibida vastuvõtuajal väljaspool tööruume osakonna juhataja/vahetu juhinõusolekul erakorraliste 
ametiülesannete täitmiseks.    
4.10 Kohustub hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast 
töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või teenistussuhte lõppemist.    
4.11 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavalitsuse 
sisekorraeeskirja, käesoleva ametijuhendi ja teiste asjakohaste õigusaktidega.    
4.12 Vastutab vastavalt kehtivatele õigusaktidele käesoleva ametijuhendiga määratud ülesannete 
õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest.    
    

V AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KAVLIFIKATSIOON    

HARIDUS    
Erialane või sellele lähedane kõrgharidus    
TÖÖKOGEMUS    
Eelnev hoolekandealane või pedagoogiline töökogemus (siinkohal ka sotsiaaltööalase kõrghariduse 
omandamisel läbitud praktikumid). Soovitavalt avalikus teenistuses töötamise kogemus.   
KEELTEOSKUS    
Eesti keel                      KÕRGTASE    
Vene keel                     KESKTASE    



Inglise keel                   ALGTASE    
    

VI AMETIJUHENDI MUUTMINE    

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või 
vajadus ümber korraldada linnavalitsuse tööd.    
    

VII POOLTE ALLKIRJAD    

   

OSAKONNA JUHATAJA    

Ees- ja perekonnanimi                                allkiri                               kuupäev   

   

VAHETU JUHT   

Ees- ja perekonnanimi                                  allkiri                                kuupäev   

                                            

AMETNIK    

Ees- ja perekonnanimi                                allkiri                               kuupäev   

    

   

  

 


