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Nimetus: nõunik 

Ala/osakond: hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakond 

Otsene juht: hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja 

Asendamine: nõunik, poliitikajuht, osakonna juhataja 

 

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 

Tagada eri ühiskonnagruppide ligipääsetavus elu-, töö- ja infokeskkonnale ning erivajadusega inimeste 

sotsiaalne kaasatus.   

 

Peamised ülesanded ja mõõdikud 
1. Ligipääsetavuse rakkerühma soovituste täitmise jälgimine ja eestvedamine.  

2. Sotsiaalse rehabilitatsiooni arenguks strateegiliste valikute planeerimine ja elluviimise toetamine. 

3. Pikaajalise kaitstud töö, sh katseprojekti tulemusi arvestavate ettepanekute väljatöötamine ning 

muutuste juhtimine.  

4. Erivajadustega inimeste õiguste tagamiseks vajalike meetmete planeerimine ja elluviimine ning 

vastavate suuniste andmine ja koostöö partneritega.  

5. Ministeeriumi tööks vajalike ameti- või töökoha eesmärgi saavutamist toetavate teiste ülesannete, 

täitmine ning kolleegide asendamine. 

6. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: juhi ja partnerite hinnang tehtud töö professionaalsusele ja 

hoolsusele; pikaajalise kaitstud töö teemal 2024. aastast psüühilise erivajadusega inimeste huvid on 

jätkuvalt kaitstud ning selleks vajalike tingimustega on arvestatud olemasolevate teenuste edasisel 

arendamisel; panus sotsiaalhoolekande programmi eesmärkidesse ja mõõdikutesse (nt kodust 

iseseisvat toimetulekut toetavate avahooldusteenuste ehk mitteinstitutsionaalsete teenuste ja 

ööpäevaringse institutsionaalse hooldusteenuse saajate suhtarv; suure hoolduskoormusega (20 ja 

enam tundi nädalas) 16-aastaste ja vanemate inimeste osakaal). 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas) 

 Töökogemus: kogemus erivajadusega inimeste tugisüsteemi või huvikaitse valdkonnas; süsteemsete 

muudatuste planeerimise ja elluviimise kogemus. 

 Põhiteadmised ja -oskused: laialdased teadmised puuetega inimeste õigustest ja erivajadusega 

inimeste tugisüsteemist. 

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

 Isikuomadused ja hoiakud: loovus ja sihikindlus uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, 

tulemusele orienteeritus, süsteemsus, argumenteerimisoskus, algatusvõime ja iseseisvus, kohuse- ja 

vastutustunne, inimlikkus. 
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