
 

 

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus 

projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud 

hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ 

ANALÜÜSI EKSPERT 

tööülesannete kirjeldus 

 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Töökoht:     analüüsi ekspert 

1.2. Töökoha asukoht:   Jüri 12, 65620 Võru linn 

1.3. Vahetu juht:   heaolu suunajuht 

1.4. Asendaja:    heaolu suunajuht 

 

 

Analüüsi ekspert juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Sihtasutus Võrumaa 

Arenduskeskus (edaspidi Sihtasutus) põhikirjast, töökorraldusreeglitest ja asjaajamiskorrast, 

käesolevast tööülesannete kirjeldusest ja juhatuse liikme ning heaolu suunajuhi korraldustest. 
 

 

2. TÖÖKOHA EESMÄRK Projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud 

hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ nr 2014-2020.2.02.20-0305 (edaspidi Projekt) 

koordineerimine ja sujuva korralduse tagamine. Projekti läbiviimist reguleerib Projekti taotlus 

ja meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse 

andmise tingimised ja kord 07.06.2016 nr 44 . 
 

 

3. TÖÖÜLESANDED 

3.1  Analüüsi eksperdi tööülesandes on: 

3.1.1. Integreeritud teenuse tegevuste ja tulemuste seiramine;  

3.1.2. Tulemuste analüüsimine;  

3.1.3. Infovahetuse edastamine partneritele; 

3.1.4. Osalemine sotsiaalvaldkonna koondteenuse mudeli disainiprotsessis; 

3.1.5. Analüüsi koostamine hetkeolukorrast ja valmisolekust maakonnaülese mudeli 

kasutuselevõtuks;  

3.1.6. Maakonna sotsiaaltöötajate võrgustikutöö koordineerimine. 
 

4.  TÖÖKOHALE ESITATAVAD PÕHINÕUDED 

Eeldused töötamiseks analüüsi eksperdina: 

4.1. Haridus:    kõrgharidus  

4.2. Töökogemus:  soovitavalt 2-aastane eelnev töökogemus 

4.3. Isikuomadused:  väga hea suhtlemisoskus, väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, 

iseseisvus ja algatusvõime, väga hea meeskonnatöö oskus 

4.4. Keeleoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus  

 kesktasemel erialase sõnavara valdamisega; 
4.5. Arvutioskus: Teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus, tööks vajalike 

andmekogude sh dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus. 

 

5. ÕIGUSED 

Analüüsi eksperdil on õigus: 

5.1. Saada tööülesannete kirjeldusega pandud töökohustuste täitmiseks vajalikke töövahendid, 

informatsiooni, selgitusi; 

5.2. Saada tööks vajalikku täiendkoolitust ja arenguvõimalusi; 



 

 

5.3. Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks, tööülesannete kirjeldusest 

tulenevate ülesannete täitmiseks;  

5.4. Võtta vastu otsuseid oma pädevuse piires; 

5.5. Kasutada töösõitudeks tööautot. 

 

6. VASTUTUS 

Analüüsi ekspert vastutab: 

6.1. Õigusaktidest, Sihtasutuse põhikirjast ja tööülesannete kirjeldusest tulenevalt temale pandud 

tööülesannete õiguspärase, täpse, nõuetekohase ja õigeaegse täitmise eest; 

6.2. Töö tõttu teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest; 

6.3. Muu teabe (sh paroolid, koodid) hoidmise, dokumentide juurdepääsupiirangutest kinnipidamise 

eest; 

6.4. Tema käsutuses olevate dokumentide nõuetekohase menetlemise, hoidmise ja säilitamise eest; 

6.5. Tema pädevuse piires väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse 

eest; 

6.6. Töökohustuste täitmiseks tema käsutusse antud vara säästliku ja sihipärase kasutamise ning 

säilimise eest; 

6.7. Sihtasutuse hea maine eest tema vahendatud kontaktides.  

 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud tööülesannete kirjeldusega ning järgin selles ettenähtud 

nõudeid. 

 

 

Merilyn Viin  

 

nimi, allkiri, kuupäev 


