AMET: Sotsiaaltöötaja

SOTSIAALTÖÖTAJA
Sotsiaaltöötaja aitab riskigruppidesse kuuluvaid inimesi – st neid, kel on suur võimalus
sattuda raskesse majanduslikku olukorda (töötud, eakad, kodutud, hulkurid, puuetega
inimesed, narkomaanid, asotsiaalid, krooniliselt haiged).

Mis töö see on?
Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud
üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna
vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega. Tema kliendid on toimetulekuraskustes
inimesed, kelle probleemid on töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus,
tõsine haigus või puue, väärkohtlemine, riskikäitumine jm sotsiaalsed riskid.
Sotsiaaltöötaja nõustab ja osutab ka konkreetset abi. Nõustamise kaudu aitab ta kliendil
mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti tema
õigustest ja ühiskonna võimalustest, vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja
abi. Sotsiaaltöötaja ülesanne on ka kliendi abistamiseks tema lähedaste kaasamine ja
omavahelise suhtlemise soodustamine.
Sotsiaaltöötaja töö juurde kuulub projektide juhtimine, registripidamine,
ametkondadevaheline infovahetus, sotsiaalteenuste pakkumine ja sotsiaaltoetuste
vormistamine.
Sotsiaaltöötaja lähtub oma tegevuses inimõigustest ja kutse-eetikast. Tema eesmärk on
tagada võrdväärne kohtlemine kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata nende eripärast.
Kui kliendi õigused pole kaitstud või tema vajadusi pole ühiskonnas arvesse võetud,
tegutseb sotsiaaltöötaja oma kliendi esindajana.
Igapäevaselt tuleb lahendada hoolduseta laste, töötute, vanurite ning asotsiaalide
probleeme, kokku puutuda probleemsete peredega (vägivald, alkoholism).
Sotsiaaltöötajad külastavad kodusid, kus lastel on probleeme koolikohustuse täitmisega,
käivad noortevanglates ja eriinternaatkoolides. Töötute probleemidega tegelevad
sotsiaaltöötajad aitavad korraldada täiendõpet ja leida töökohti.
Sotsiaaltöötajad
 teevad
ettepanekuid
seadusandluse
muutmiseks
ja
sotsiaalressursside
ümberpaigutamiseks, ennetamaks sotsiaalprobleeme;
 aitavad üksikisikuid ja perekondi isiklike ja sotsiaalsete probleemide puhul;
 koguvad teavet klientide vajaduste kohta ning selgitavad neile nende õigusi ja
kohustusi;
 analüüsivad kliendi olukorda ja pakuvad alternatiivseid võimalusi probleemide
lahendamiseks;
 valmistavad ette materjale või teatisi kohtu- ja muude juriidiliste menetluste tarvis;
 hindavad, kavandavad, töötavad välja ja arendavad hoolekandeteenuseid;
 aitavad kehaliste või vaimsete puuetega inimestel leida vajalikku arstiabi ja
hoolekannet, et parandada nende võimet ühiskonna elus kaasa lüüa.

Millised on töötingimused?
Sotsiaalabiametis töötav ametnik töötab 40-tunnise töönädalaga, millest umbes pool
kulub klientide vastuvõtmisele ja nende probleemide lahendamisele, ülejäänu aga kodude
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ja asutuste külastamisele (kohtud jms) ning paberitööle. Loomulikult tuleb ette
erandjuhte, et ka õhtuti või nädalavahetustel kohtutakse mõne abivajajaga või
lahendatakse hädaolukordi.

Aga nõuded tervisele?
Sotsiaaltöötaja töö on suure vaimse koormusega. Kliendi probleemidesse sisseelamise
kõrval peab ta oskama säilitada ka distantsi, et vältida kiiret läbipõlemist.
Sotsiaaltöötaja puutub tihti kokku viletsuses, vaesuses, mustuses elavate ja
mitmesuguseid haigusi põdevate inimestega. See võib mõjutada ka tema enda tervist.

Milliseid teadmisi, oskusi ja iseloomuomadusi on selles ametis vaja?
Sotsiaaltöötajal peavad olema põhjalikud teadmised psühholoogiast ja nõustamisest. Ta
peab tundma riiklikku sotsiaalabisüsteemi, teadma, kuhu konkreetse murega pöörduda.
Oluline on nii eesti kui ka vene keele valdamine, samuti arvuti kasutamise oskus.
Nõustamine eeldab sotsiaaltöötajalt elutarkust ja oskust näha võimalusi olukorra
leevendamiseks. Ta peab oskama inimest ära kuulata ja aduma, milles seisneb tegelik
probleem. Tuleb olla ühtaegu väga mõistev ja samas asjalik.
Sotsiaaltöötaja ametis on eriti oluline meeskonnatöö. Üldjuhul on asutuses tööl üks kuni
kaks sotsiaaltöötajat, kes kaasavad vastavalt inimeste probleemidele vajalikke
spetsialiste.
Sotsiaaltöötajalt eeldatakse tolerantsust ja pühendumust, pingetaluvust, empaatiavõimet,
iseseisvust ja vastutustunnet, väga head suhtlemisoskust, koostöö- ja motiveerimisvõimet.

Millised on nõuded haridusele ja väljaõppevõimalused?
Linna- või vallavalitsuste sotsiaalabiosakondades tööle hakkavaile sotsiaaltöötajaile on
vajalik erialane kõrgharidus. Kõrgharidusega sotsiaaltöötajaid valmistatakse ette Tartu
Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Lääne-Virumaa
Kutsekõrgkoolis. Tartu Ülikooli Pärnu või Narva kolledžist saab kolme aastaga
rakenduskõrghariduse. Võimalik on jätkata bakalaureuse- ja magistritasemel.
Koolinoortel, kes soovivad tulevikus asuda tööle sotsiaaltöötajana, tuleb üldhariduskooli
õppeainetest pöörata tähelepanu vene keelele (suur osa klientidest on mitte-eestlased),
psühholoogiale, perekonna- ja ühiskonnaõpetusele.

Millised on karjäärivõimalused ja tulevikuväljavaated?
Sotsiaaltöötajad leiavad tööd riigi-, omavalitsus-, era- või kolmanda sektori
institutsioonides (ministeeriumid, valla- ja linnavalitsused, haiglad, koolid, laste- ja
noortekodud, hooldekodud, turva-, tugi- ja õpilaskodud, päevakeskused, nõustamis- ja
taastusravikeskused, kinnipidamiskohad, kriminaalhooldusosakonnad, noorsoopolitsei,
varjupaigad, tööhõiveametid jm).
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Sarnased ametid: sotsiaalpedagoog.

Sissetulek, soodustused
Üldjuhul makstakse sotsiaaltöötajatele kindlat kuupalka. 2005. aastal oli sotsiaaltöötajate
keskmine brutokuupalk 7900 krooni. Palk oleneb paljuski tööülesannete mahust (nt
valdades täidavad sotsiaaltöötajad tihti ka sotsiaalnõuniku ülesandeid) ja üldjuhul
lisanduvad põhipalgale lisatasud.

Viited
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kodulehekülg – www.eswa.ee
EV Sotsiaalministeerium – www.sm.ee
Sotsiaaltöötaja kutsestandardid – www.kutsekoda.ee
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