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Nimetus: nõunik  
Ala/osakond: perede heaolu ja turvaliste suhete osakond  
Otsene juht: 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 riikliku ohvriabi võimekus pakkuda ootamatutele ja ulatusliku mõjuga kriisijuhtumitele asjakohast 

psühhosotsiaalset abi, ennetada naistevastast vägivalda, perevägivalda ning tagada teenused nende 

kuritegude ohvritele ja tugiteenused seksuaalvägivalla ohvritele.  

  

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Ootamatute ja ulatusliku mõjuga kriisijuhtumite ohvritele suunatud psühhosotsiaalse abi osutamiseks 

vajalike tegevuste planeerimine ja elluviimine koostöös teiste valdkonna eest vastutavate asutustega.  

2. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamine ning ohvritele suunatud teenuste arendamine 

koostöös teiste kolleegide, ministeeriumide ja asutustega. 

3. Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuste arendamine koostöös teiste kolleegide, ministeeriumide 

ja asutustega. 

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

täitmine, teemakohaste arengu- ja tegevuskavade koostamine ja täitmine ning kolleegide asendamine. 

5. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on kavandatud ja ellu viidud on uue ohvriabi seaduse rakendumiseks 

vajalikud tegevused; perevägivalla ja seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenused on ajakohased ja 

tõhusad; erinevate naistevastase vägivalla liikide ja perevägivalla alane ennetustöö on korraldatud; 

psühhosotsiaalse abi pakkumine ulatuslikes kriisijuhtumites on tagatud. Juhi ja partnerite hinnang 

tehtud töö professionaalsusele ja hoolsusele.  

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas). 

 Töökogemus: süsteemsete muudatuste planeerimise ja elluviimise kogemus.  

 Põhiteadmised ja -oskused: head teadmised ohvriabisüsteemist ja vägivallaennetusest, hea 

läbirääkimisoskus.  

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

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