
Ametijuhend 

Nimetus: projektijuht 

Ala/osakond: kantsleri vastutusvaldkond  

Otsene juht: struktuuris kantsler, koordineerib tiimi juht 

Asendamine: tiimi siseselt  

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 

Korraldada Ukraina sõjapõgenikele rahvusvahelise kaitse ajaks pikaajaliste majutuskohtade loomine oma 
vastutusvaldkonna ulatuses. Peamiseks töösuunaks on kasutuseta elamispindade seast pikaajaliste majutuskohtade 
leidmine ja majutuseks ette valmistamise korraldamine. Sobivad majutuskohad  on inimväärikad ja riigile 
taskukohased (juhul kui neid rahastatakse riigieelarvest) ning arvestavad paikkondlikke töö- ja õppimisvõimalusi, 
kogukondade lõimesuutlikkust ja tasakaalustatud elukorraldust. Kasutuseta elamispindade puhul lähtutakse eelkõige 
MKM poolt tehtud kaardistusest. 

Peamised ülesanded ja mõõdikud 

1. Võimalike majutuskohtade kaardistamine (eelvalik), lähtuvalt kokku lepitud kriteeriumitest. 

2. Majutuskohtade omanikega kontakteerumiseks info hankimise korraldamine. 

3. Kinnisvarabüroo(de) leidmine (läbi hankemenetluse), kes oleks abiks valitud majutuskohtade omanikega 

kontakteerumisel ja vara hindamisel eesmärgiga selgitada tingimused vara kasutuselevõtuks. 

4. Majutuskohtade kaardistamise ja kasutusele võtmisega seotud küsimustes kohalike omavalitsuse esindajatega 

suhtlemine, tagamaks põgenike pikaajaline majutus ja sujuv väljumine KOVi. 

5. Kokkulepete sõlmimine majutuskohtade omanikega vastava majutuskoha ettevalmistamiseks. 

6. Majutuskohtade kasutusele võtmise kohta jooksva ülevaate koostamine ja selle pidev uuendamine. 

7. Ettepanekute tegemine, saavutamaks piisava hulga majutuskohtade kasutusele võtmist nõutud ajagraafikus 

(täpsustatakse jooksvalt lähtuvalt kujunevast olukorrast). 

8. Koostöö enda poolt juhtavas töölõigus operatiivtasandiga, tagamaks lühiajalise ja pikaajalise majutamise plaani 

kooskõla.  

9. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: majutuskohtade arv, mis on kaardistud ja pikaajaliseks majutuseks ette 

valmistatud kasutuseta elamispindade hulgast.  

10. Töötaja täidab kokkuleppel vahetu juhiga ka muid ametiülesandeid, mis ei kuulu kasutuseta elamispindade 

valdkonda. 

Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks 

 Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus 

 Töökogemus: suuremahuliste projektide juhtimine ja töö avalikus sektoris 

 Põhiteadmised ja -oskused: teadmised kinnisvara ja elamumajanduse valdkonnast, praktilised oskused 

majutusega seotud valmisoleku loomisest. 

 Keeleoskus: Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, vene keele oskus heal suhtlemistasemel. 

 Isikuomadused ja hoiakud: eestvedamine ja tulemusele orienteeritus, hea läbirääkimisoskus, analüüsivõime 

ja probleemilahendamise oskus, iseseisvus. 
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