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TUGIISIK TÖÖEALISELE ISIKULE AMETIJUHEND  

 

1.ÜLDOSA 

 

1.1. Ametinimetus: TUGIISIK  

1.2. Ametikoht on Keila Sotsiaalkeskuses 

1.3. Asukoht: Pargi 30-3, Keila 

1.4. Tugiisiku võtab tööle ja vabastab  töölt Sotsiaalkeskuse juhataja. 

1.5. Tugiisiku ametikohal on soovitav tugiisiku täiendkoolituse läbimine.  

1.6. Tugiisik kuulub Keila Sotsiaalkeskuse koosseisu ja otseseid tööülesandeid annab  projekti 

„ Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas 04.01.2020- 

31.12.2022 “ projektijuht.  

1.7 Tugiisiku asendamise korraldab töötaja haiguse või puhkuse ajal projektijuht. 

 

2.EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

2.1 Ametikoha põhieesmärk on tööealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, 

kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu 

kõrval abi. 

2.2. Tugiisiku klientideks on tööealised isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on 

Keila linn. 

 

 Töö sisu Tulemus 

1 Kliendi toetamine ja jõustamine  tema poolt seatud 

eesmärkide täitmisel.  

Kliendi informeerimine toetustest, 

sotsiaalkindlustusameti-, töötukassa ja teistest 

avalikest teenustest ja toetustest. 

Klient on teadlik teenuse 

eesmärkidest ja oma seaduslikest 

õigustest 

2 Kliendi toimetuleku hindamine ning 

tegevusprofiili koostamine  

 

Kliendile on koostatud 

asjakohane profiil, mis on 

töövahendiks kliendi toetamisel. 

 

3 Tegevusplaani koostamine kliendi isiklike 

eesmärkide täitmiseks 

Regulaarne tegevusplaani tulemuste 

vahehindamine iga kolme kuu tagant.  

 

Tegevusplaan toetab kliendi ja 

töötaja koostööd ning selle 

täitmist on regulaarselt hinnatud. 

 

4 Tegevusplaanis kokkulepitud tegevuste 

elluviimine.  

Klient saab tema toimetulekut 

toetavat teenust. 
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5 Klienditöö aruande täitmine läbiviidud tegevustest 

ja  teenuse osutamise mahust. 

 

Teenuse aruandlus on korrektselt 

ja õigeaegselt vormistatud ning 

vastab teenuse sisule. 

6 Tugiisik teeb koostööd teiste kliendi 

võrgustikuliikmetega kliendi toimetuleku 

parendamiseks. 

Toimiv  koostöö   kliendi 

võrgustikuliikmete   ja tugiisiku 

vahel. 

7 Tugiisik osaleb projekti meeskonna koosolekutel ja 

koolitustel. 

Tugiisiku saab professionaalset 

tuge ja nõustamist  oma tööalase 

pädevuse arendamiseks. 

 

 

3. ÕIGUSED 

• Tegutseda iseseisvalt tööülesannete täitmisel ning teha ettepanekuid oma töö 

paremaks korraldamiseks ja teenuse arendamiseks. 

• Sekkuda, kui on alust arvata, et kliendi  tervis ja/või elu on ohus. 

• Saada klienti puudutavat informatsiooni oma tööülesannete täitmiseks. 

• Keelduda oma juhtumeid puudutava teabe väljastamisest asjasse mittepuutuvatele 

isikutele. 

• Saada oma töökohustuste täitmiseks tööjuhendamist  

4 VASTUTUS 

• Tugiisik vastutab oma  tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.  

• Tugiisik vastutab seoses tööülesannete täitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning 

juurdepääsupiiranguga teabe hoidmise eest. 

• Tugiisik osaleb tööandja poolt suunatud koolitustel  

• Tugiisik jälgib sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.     

 

 

Ametijuhendiga tutvunud 

   

..............................allkiri     …...........................................nimi   …………………kuupäev    

 


