
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  Lastekaitseteenistuse juhatajat 
KES ASENDAB  Lastekaitseteenistuse juhataja 

  
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK  

2.1 Korraldada orvu või vanemliku hoolitsuseta laste perekonnas hooldamist ja 
asenduskoduteenusele suunamist, sh järelhooldust asenduskoduteenuselt lahkujale. 
2.2 Korraldada tugiisikuteenust lastega peredele. 
2.3 Korraldada raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamist. 
2.4 Läbi viia esma- ja korduvhindamisi puudega lapse vanemale hooldajatoetuse 
määramiseks. 
2.5 Täita Pärnu linna eestkostel olevate laste eestkostja ülesandeid.  
2.6 Juhinduda kohaliku omavalitsuse lastekaitseametniku tööd reguleerivatest riiklikest 
ning Pärnu linna õigusaktidest. 
  
III TEENISTUSÜLESANDED  

3.1 Perekonnas hooldamise korraldamine: 

3.1.1 otsib hoolduspereks saada soovijaid ning viib läbi intervjuu selgitamaks hoolduspere 
motivatsiooni, huvisid, ressursse; 
3.1.2 korraldab hoolduspere saatmise Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolitusele, 
pereuuringule; 
3.1.3 viib perekonnas hooldamist vajava alaealise kokku hooldusperega; 
3.1.4 valmistab ette hooldajaks saada soovijaga lapse perekonnas hooldamise lepingu; 
3.1.5 korraldab kontakte perekonnas hooldusel oleva lapse ja tema bioloogiliste vanematega; 
3.1.6 jälgib perekonnas hooldusel oleva lapse arengut ja olmet hooldusperes; 
3.1.7 nõustab hooldusperesid; 
3.1.8 vahendab hooldusperele pakutavaid teenuseid ja toetusi (psühholoogiline abi, 
lastelaagrid, huviringid, vaba aja veetmise võimalused, rahalised hüvitised);  
3.1.9 vahendab täiendkoolituste infot hooldusperedele;  
3.1.10 peab hoolduspereks saada soovijate registrit. 
3.1.11 osaleb sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete veebipõhises kogumises, 
kogudes aruandeaasta jooksul andmeid aruande "Perekonnas hooldamine" täitmiseks ja 
elektroonilisse andmebaasi (S-veebi) sisestamiseks 

3.2 Asenduskoduteenuse korraldamine: 

3.2.1 valmistab ette teenusele suunamiseks või teenuse lõpetamiseks vajalikud dokumendid; 
3.2.2 edastab asenduskodule teenusel olevat last puudutavat informatsiooni; 
3.2.4 külastab teenusel viibivat last vähemalt 2 korda aasta jooksul; 
3.2.5 jälgib asenduskoduteenusel oleva lapse arengut; 
3.2.6 korraldab kontakte asenduskoduteenusel oleva lapse ja tema bioloogiliste vanematega; 
3.2.7 korraldab asenduskoduteenuselt lahkuva noore järelhooldust (abistamine teenuste ja 



ettenähtud toetuste taotlemisel ning muudes vajalikes asjaajamistes). 
3.3 Tugiisikuteenuse korraldamine: 

3.3.1 valmistab ette teenuse osutamisega seonduvad dokumendid; 
3.3.2 viib tugiisiku kokku teenust vajava perega, korraldab võrgustiku kokkusaamisi; 
3.3.3 nõustab tugiisikuid ja perekondi, kellel on küsimusi tugiisikuteenuse kohta; 
3.3.4 viib läbi tugiisikute kovisioone; 
3.3.5 vahendab tugiisikuteenuse klientidele pakutavaid teenuseid ja toetusi (psühholoogiline 
abi, lastelaagrid, huviringid, vaba aja veetmise võimalused, rahalised hüvitised); 
3.3.6 peab arvestust teenuse osutamise üle  
3.4 Lapsehoiuteenuse korraldamine: 

3.4.1 nõustab raske või sügava puudega lapse vanemaid lapsehoiuteenuse taotluse 
vormistamisel; 
3.4.2 valmistab ette nii riiklikult rahastatava kui täiendava lapsehoiuteenuse osutamisega 
seonduvad dokumendid, sh osakonna otsuse teenusele suunamise kohta ja halduslepingu 
teenuse osutamiseks; 
3.4.3 pöördub täiendava lapsehoiuteenuse taotluse korral lastekaitseteenistuse juhataja poole 
eelarveliste vahendite olemasolu kontrollimiseks; 
3.4.4 koostab hoolekandekomisjonile täiendava lapsehoiuteenuse taotluse kohta 
komisjonipunkti ja edastab komisjoniotsusest väljavõtte taotlejale; 
3.4.5 kontrollib teenuse pakkuja poolt esitatud arve vastavust ja õigsust ning esitab selle 
kooskõlastamiseks lastekaitseteenistuse juhatajale; 
3.4.6 peab arvestust lapsehoiuteenust saavate laste üle. 
3.5 Puudega lapse vanemale hooldajatoetuse määramine: 

3.5.1 nõustab puudega laste vanemaid hooldajatoetuse taotluse vormistamisel; 
3.5.2 tutvub lapse rehabilitatsiooniplaaniga; 
3.5.3 täidab hindamisinstrumendi puudega lapse vanemale toetuse määramiseks; 
3.5.4 annab lapsevanemale tagasisidet hindamisinstrumendi täitmise tulemustest; 
3.5.5 koostab toetuse määramise või määramata jätmise otsuse, teavitab sellest lapsevanemat; 
3.5.6 sisestab hooldajatoetuse andmed STAR-programmi toetuse väljamaksmiseks; 
3.5.7 peab arvestust hooldajatoetust saavate lapsevanemate üle. 
3.6 Eestkostja kohustuste täitmine: 

3.6.1 täidab Pärnu linna eestkostel olevate laste suhtes eestkostja ülesandeid, omades 
eestkostja õigusi ja kohustusi; 
3.6.2 kaasab last teda puudutavate otsuste tegemisse, kui lapse arengutase seda võimaldab; 
3.6.3 kontrollib vähemalt kord aastas, kas eestkostekohustust on valmis täitma eestkostjaks 
sobiv füüsiline isik; 
3.6.4 koostab kohtule esitamiseks Pärnu linna eestkostel olevate alaealiste vara valitsemise ja 
eestkostja muude ülesannete täitmise kohta igal aastal aruande. 
3.7 Valmistab ette ja kooskõlastab vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorras sätestatud 
ametnikega kohaliku omavalitsuse korralduse eelnõu arvamuse andmisel alaealise 
lapsendamisel 
3.8 Registreerib oma töövaldkonnaga seotud kirjavahetuse ja klientide taotlused ning 
valmistab ette muud tööga seotud dokumendid (koolitus-, lähetustaotlused, otsuste eelnõud 
jm) dokumendihaldussüsteemis Amphora. 
3.9 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, sh väliskoolitust.  
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 juhi nõusolekul 
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 



  
 


