
 
 
    

SOTSIAALOSAKONNA  RÄÄMA HOOLEKANDEKONTORI 
SOTSIAALKONSULTANDI AMETIJUHEND 

 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 

STRUKTUURIÜKSUS Sotsiaalosakond 

TEENISTUSKOHT Pärnu linn 

AMETNIK  

AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 

VAHETU JUHT Sotsiaalosakonna juhataja 

TÖÖÜLESANDEID 

ANNAVAD 
Sotsiaalosakonna juhataja 

KEDA ASENDAB sotsiaalkonsultanti 

KES ASENDAB sotsiaalkonsultant 
 
 

 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või 
kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, 
arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine 
 

III TEENISTUSÜLESANDED 

3.1 Peab arvestust Rääma piirkonna sotsiaalset abi vajavate isikute ja perede kohta 
programmi STAR abil. 

3.2 Nõustab sihtgruppi nende sotsiaalsete õiguste, võimaluste ja toimetuleku osas. 
3.3 Selgitab välja sihtgrupi teenusevajaduse ja suunab sobivale teenusele. 
3.4 Vajadusel abistab kliente dokumentide vormistamisel. 
3.5 Menetleb sihtgrupi poolt esitatud avaldusi ja võtab vastu otsuseid toetuste määramise või 

mitte määramise kohta. 
3.6 Külastab klientide kodusid toetuste ja teenuste vajaduse hindamiseks. 
3.7 Teeb koostööd teiste ametiasutustega arvestades sihtgrupi vajadusi ja eesmärki. 
3.8 Valmistab ette hooldekandekomisjonile pädevust ületavad juhtumid ja taotlused edasise 

tegevuse kujundamiseks või otsustamiseks ja osaleb komisjoni töös. 
3.9  Väljastab sõidusoodustuste tõendeid. 
3.10 Valmistab ette ja registreerib töövaldkonnaga seotud kirjavahetuse, taotlused ja muud 

tööga seotud dokumendid (koolitus-, lähetustaotlused, otsuste eelnõud, lepingud jm) 
dokumendihaldussüsteemis Amphora. 

3.11 Täidab ilma erikorralduseta töö iseloomust või üldisest käigust tulenevaid ülesandeid. 
 

IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Saada talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni kliendilt , 

ametiasutustelt ja teistelt infot omavatelt isikutelt. 
4.2 Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust sh väliskoolitust. 
4.3 Teha ettepanekuid linnavalitsuse õigusaktide muutmiseks. 
4.4 Teha ettepanekuid töökorralduse osas. 



4.5 Teha ettepanekuid tööülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse ja dokumentide 
hankimiseks. 

4.6 Kasutada tööks vajalikke kontoritarbeid ja tehnilisi vahendeid. 
4.7 Omada juurdepääsu tööalaselt vajalikele elektroonsetele infobaasidele. 
4.8 Mitte võimaldada kõrvalistele isikutele juurdepääs arvutile ja andmebaasidele ning mitte 

kasutada tööalast infot väljaspool tööülesandeid. 
4.9 Kohustub hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid 

ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või teenistussuhte lõppemist. 
4.10 Hoiduda  klienti või oma töökeskkonda kahjustada võivatest hinnangutest ja tegudest. 

4.11 Viibida vastuvõtu ajal väljaspool tööruume otsese ülemuse nõusolekul erakorraliste 
ametiülesannete täitmiseks. 

4.12 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavlaitsuse 
sisekorra eeskirja, käesoleva ametijuhendi ja teiste asjakohaste õigusaktidega. 

4.13 Vastutab käesoleva ametijuhendiga määratud ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase 
täitmise eest.  
 
 

V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Erialane kõrgharidus 
TÖÖKOGEMUS 
Eelnev sotsiaalvaldkonna alane töökogemus. Soovitavalt avalikus teenistuses töötamise 
kogemus 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel KÕRGTASE    
Vene keel KESKTASE    
Inglise keel  ALGTASE    
 
 

VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või on vajadus ümber korraldada tööd struktuuriüksuses. 
 
 

VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
OSAKONNA JUHATAJA JA VAHETU JUHT 
Aika Kaukver 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
AMETNIK 
 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 


