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HOOLEKANDEASUTUSE JUHT, TASE 6 HINDAMISSTANDARD 
 
 

Kutsestandardi nimetus: HOOLEKANDEASUTUSE JUHT, tase 6 
EKR tase: 6 
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1. Üldine informatsioon  
 
Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutseoskuste hindamine on tema kompetentside vastavuse 
hindamine kutsestandardis toodud nõuetele.  
Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi esmane dokumentide läbivaatamine, st 
dokumentide vastavuse kontroll kutse andmise korras seatud eeltingimustele (kutse andmise kord pt 
5).  
Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, siis teavitatakse taotlejat puudustest 5 tööpäeva jooksul ja 
antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Korrigeeritud dokumentide esitamise tähtaeg 
kooskõlastatakse kutse andjaga.  
Nõuetekohaselt täidetud dokumendid registreeritakse ja edastatakse hindamiskomisjonile.  
Hindamise toimumise aeg ja koht teatatakse taotlejale peale taotluse esitamise tähtaja lõppu. 
 
Hindamist teostab 3-liikmeline hindamiskomisjon.  
Hindamine viiakse läbi kahes etapis, mis toimuvad erinevatel aegadel.  
 
 
2. Hindamise korraldus  
 
Hindamise esimene etapp – portfoolio ja eneseanalüüsi hindamine. 
Hindajad analüüsivad taotleja poolt elektrooniliselt või paberkandjal esitatud portfooliot, mis annab 
ülevaate taotleja tegevusest hoolekandeasutuse juhina. Hindamiskomisjoni liikmed töötavad 
portfoolio läbi ja analüüsivad selle sisu enne vestlust. Hindaja võib portfoolio analüüsiks kasutada 
vormi H1. 
 
Hindamise teine etapp – vestlus.  
Hindajad vestlevad taotlejaga portfoolios esitatud materjalide põhjal. Vajadusel antakse taotlejale 
lisaks lahendada ülesanne (nt juhtimisalase situatsiooni lahendamine).  
Vestluse viib läbi hindamiskomisjoni esimees või hindamiskomisjoni liige, kõikidel hindamiskomisjoni 
liikmetel on õigus esitada taotlejale küsimusi.  
Vestlus kestab kuni 30 minutit.  
Vestluse järel täidavad kõik hindamiskomisjoni liikmed hindamislehed (vorm H2). 
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Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA  rakendamisel vaadeldakse/analüüsitakse 
iga taotlust individuaalselt, vajadusel viiakse läbi lisahindamine. 
 
 
3. Hindamise läbiviimine 
 
Kutse taotleja tõendab oma kompetentse koostatud portfoolio ja eneseanalüüsi (I etapp) ning 
vestluse (II etapp) teel, lähtudes kutsestandardi nõuetest. 
Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava kutse taseme 
hindamiskriteeriumidele. Kui kasvõi üks kompetentsidest puudub, pole vastava taseme kutset 
võimalik anda.  
 
Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht (vorm H3). Koondhinnang moodustub 
hindamiskomisjoni liikmete enamushinnangu alusel.  
 
Koostatakse hindamise protokoll. Protokolli koostamise aluseks on hindamis- ja koondhinnangu 
lehed. Protokollile kirjutavad alla kõik hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjoni protokoll on 
aluseks kutsekomisjonile lõpliku otsuse langetamisel taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta. 
Hindamisprotokolli juurde kuulub hindamisprotokolli lisa (vorm H4). 
Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata taotlejale ega teistele isikutele. 
 
 
4. Hindamiskriteeriumid 
 

Kompetentsid, tööosad ja tegevusnäitajad Hindamismeetodid  ja 
hindamiskriteeriumid 

1. Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

1.1 Asutuse arengukava koostamine. 
Kogub ja analüüsib asutuse tööd mõjutavat informatsiooni, 
kasutades selleks erinevaid infokanaleid; koostab 
arengukava lähtuvalt vajadustest, kaasates väljatöötamisse 
huvirühmi, eksperte jt osapooli; kujundab 
personalistrateegia ja -poliitika, arvestades asutuse eripära 
ja arengusuundi; tutvustab ja selgitab arengukava 
töötajatele ja koostööpartneritele; koostab tegevuskava 
asutuse arengukava elluviimiseks. 

Kirjeldab eneseanalüüsis arengukava 
ja tegevuskava koostamise protsessi, 
sh loetleb arengukava koostamiseks 
vajalike lähteandmete liigid ja nende 
hankimise kanalid; loetleb asutuses 
kehtestatud personalialased 
dokumendid; kirjeldab arengukava 
tutvustamise meetodeid. 

1.2 Asutuse arengu- ja tegevuskava rakendamine. 
Korraldab asutuse töö, lähtudes arengu- ja tegevuskavas 
määratletud eesmärkidest ja tegevustest; analüüsib ja 
hindab perioodiliselt asutuse arengu- ja tegevuskava 
elluviimist ning teavitab muudatuste vajadustest asjaosalisi 
isikuid/osapooli. 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse 
arengu- ja tegevuskava rakendamise 
ja uuendamise protsessi; loetleb 
peamised perioodiliselt mõõdetavad 
tegevusnäitajad ja andmete kogumise 
meetodid. 

1.3 Asutuse eelarvestrateegia kavandamine. 
Analüüsib süsteemselt asutuse tegevust ja määratleb 
vajalikud ressursid; koostab eelarve ning tagab vahendite 
efektiivse kasutuse; korraldab raamatupidamisarvestuse 
Eesti Hea Raamatupidamistava kohaselt. 

Kirjeldab eneseanalüüsis 
eelarvestrateegia ja aastaeelarvete 
koostamise protsessi, asutuses 
rakendatavaid kokkuhoiumeetmeid ja 
raamatupidamise korraldust. 

1.4 Asutuse struktuuri kujundamine. 
Määratleb asutuse tööjaotuse põhimõtted, käsuliinid ja 
juhtimistasandid, lähtudes asutuse eripärast ja 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse 
struktuuri, käsuliine ja ametikohtade 
tööülesandeid; kirjeldab asutuse 



  Kinnitatud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu  
  29.05.2014 otsusega nr.20  
 

arengusuundadest; koostab asutuse struktuuri ja loob 
ametikohad, arvestades kvaliteedijuhtimise ja tööjaotuse 
põhimõtteid, klientide vajadusi ja õigusakte. 

kvaliteedijuhtimise süsteemi ja 
klientide vajaduste väljaselgitamise 
viise. 

1.5 Asutuse sisekontrolli korraldamine. 
Töötab välja asutuse sisekontrolli põhimõtted, kaasates 
eksperte, struktuuriüksuste juhte ja teisi vajalikke isikuid; 
korraldab asutuse sisekontrolli, juhindudes 
seadusandlusest ja välishindamise ettepanekutest. 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse 
sisekontrolli korraldust. 

1.6 Asutuse dokumentide ja protseduurireeglite 
väljatöötamine. 
Töötab välja asutuse tegutsemiseks vajaliku 
asjaajamiskorra, arvestades õigusakte ja asutuse põhikirja; 
töötab välja asutuse töökorralduse reeglid, arvestades 
asutuse eripära ja teenuste vajaduste spetsiifikat; töötab 
välja asutuse teenusstandardid, arvestades 
hoolekandeasutuse eripära, klientide vajadusi ja õigusakte. 

Loetleb eneseanalüüsis kõik asutuses 
kehtestatud töökorralduslikud 
dokumendid ja kõrgemalseisvate 
asutuste poolt kehtestatud 
dokumendid, millest tuleb teenuste 
osutamisel lähtuda. 

2. Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

2.1 Asutuse üldine töö korraldamine. 
Jälgib, suunab ja vajadusel korrigeerib asutuse tööd, 
juhindudes asutuse üldisest töökorraldusest, õigusaktidest 
ja regulatsioonidest; loob töö korraldamiseks vajaliku 
teabe vahetamise süsteemi. 

Kirjeldab eneseanalüüsis juhtimisalast 
tööprotsessi ning asutuse info- ja 
kommunikatsioonisüsteeme. 

2.2 Töö dokumentidega. 
Töötab/loeb igapäevaselt läbi kirjavahetuse ja muud 
dokumendid; vajadusel määrab täitmise eest vastutajad ja 
tähtajad. 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuses 
kehtestatud asjaajamise reegleid. 

3. Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

3.1 Mehitamine: personali planeerimine, värbamine ja 
valik. 
Tagab asutuse tööks vajaliku personali; valib töötajad, 
arvestades asutuse vajadusi ja võimalusi ning töötajate 
kompetentse; sõlmib töötajaga lepingu. 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse 
personali planeerimise, värbamise ja 
valiku põhimõtteid; analüüsib 
personali kompetentside vastavust 
asutuse vajadustele ja võimalustele. 

3.2 Tööülesannete delegeerimine. 
Delegeerib tööülesandeid vastavalt kinnitatud 
tööjaotusele, andes selgeid ja täpseid juhiseid ning 
korraldusi; annab alluvatele võimaluse tegutseda ja 
vastutada nende pädevuse piires. 

Kirjeldab eneseanalüüsis 
tööülesannete delegeerimist ja 
aruandluse koostamist tööülesannete 
täitmise kohta. 

3.3 Meeskonnatöö kujundamine ja koostöö 
koordineerimine. 
Kujundab positiivse, usaldusliku, teineteist toetava 
töökeskkonna; loob hästi funktsioneerivad meeskonnad, 
koostades ühtsed alused nende tööks; toetab 
meeskonnaliikmeid ja aitab lahendada tööülesannete 
täitmisel tekkinud probleeme. 

Kirjeldab eneseanalüüsis 
meeskonnatöö kujundamist ja 
koostöö koordineerimist, sh loetleb 
meeskonnad ja nende ülesanded; 
kirjeldab enda osa meeskondade 
toetamisel ja probleemide 
lahendamisel. 

3.4 Töötajate juhendamine, nõustamine ja innustamine. 
Juhendab töötajaid, valides juhendatava vajadusi ja eeldusi 
arvestava juhendamisstiili; seab juhendamisele selged 
eesmärgid, planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; 
nõustab ja innustab meeskonna liikmeid asutuse 
eesmärkide saavutamisel ja annab neile tagasisidet; 
korraldab uuendusi tutvustavaid teabepäevi, kaasates 

Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse 
tööjuhendamise protsessi; loetleb 
nõustamise ja innustamise viisid. 
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vajadusel erialaspetsialiste. 

3.5 Töötajate motiveerimine ja arendamine. 
Korraldab regulaarselt töötajate arenguvestlusi koos 
tagasiside andmisega; loob töötajate tasustamis-, 
hindamis- ja koolitussüsteemi, juhindudes asutuse 
vajadustest ja võimalusest ning töötajate 
arengupotentsiaalist; loob asutuse optimaalse 
motivatsioonisüsteemi; tunnustab ja julgustab töötajaid 
ning annab neile töötulemuste põhjal tagasisidet. 

Kirjeldab eneseanalüüsis töötajate 
tasustamis-, hindamis-, ja 
koolitussüsteeme; loetleb töötajate 
toetamise ja motiveerimise viisid. 

3.6 Töötulemuste kontrollimine ja tulemustest 
teavitamine. 
Töötulemuste kontrollimiseks töötab välja ja rakendab 
sisekontrolli süsteemi; analüüsib sisekontrolli tulemusi ning 
planeerib vajalikud muudatused; korraldab sisekontrolli 
tulemustest tagasiside töötajatele. 

Kirjeldab eneseanalüüsis 
töötulemuste kontrollimise viise ja 
tagasiside andmist töötulemuste 
kohta. 

4. Hoolekandeasutuse esindamine Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

4.1 Asutuse/kliendi esindamine õigustoimingutes. 
Esindab asutust põhikirja (põhimääruse), isikuga sõlmitud 
töö- ja/või juhatuse liikme lepingu volituste alusel; 
korraldab klientide esindamise volikirjade alusel; korraldab 
lepingute sõlmimist koostööpartnerite või klientidega 
määratud volituste piires.  

Loetleb eneseanalüüsis 
asutuse/klientide esindamise 
tüüpnäited. 

4.2 Suhtlemine koostööpartnerite ja avalikkusega. 
Korraldab koostööpartneritega läbirääkimisi, kohtumisi, 
tänuüritusi jne; korraldab vastavalt vajadustele ja 
võimalustele asutuse tegevuse kajastamise, kasutades 
erinevaid meediakanaleid; teeb koostööd teiste 
asutustega. 

Loetleb eneseanalüüsis asutuse 
peamised koostöövaldkonnad ja 
koostööpartnerid; nimetab 
meediakanalid suhtlemiseks 
avalikkusega. 

5. Refleksioon ja enesearendamine Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

5.1 Oma töö analüüsimine. 
Analüüsib regulaarselt oma tööd ning sellest tulenevalt 
määratleb lühi- ja pikaajalised tööalase arengu eesmärgid; 
kogub tagasisidet enda tegevuste ja nende tulemuste 
kohta, analüüsib saadud tulemusi ning vajadusel kohandab 
enda tegevusi. 

Kirjeldab eneseanalüüsis oma töö 
kohta tagasiside hankimist, sh toob 
konkreetse näite saadud negatiivse 
tagasiside ja selle põhjal enda 
tegevuse parandamise kohta. 

5.2 Töövõime hoidmine. 
Jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja 
emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus 
hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning 
energiakulu. 

Kirjeldab eneseanalüüsis enda 
töövõime hoidmise viise. 

5.3 Enesetäiendamine ja kutseoskuste arendamine. 
Arendab end pidevalt, lugedes (erialast) kirjandust, 
osaledes valdkonnaga seotud täienduskoolitustel 
(konverentsid, seminarid, töötoad, veebipõhised 
koolitussüsteemid jne); hoiab end kursis valdkonna riikliku 
ja rahvusvahelise arenguga. 

Toob portfoolios piisavalt näiteid 
enesetäiendamise ja kutseoskutse 
arendamise kohta. 

6. Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutset läbiv 
kompetents 

Portfoolio, eneseanalüüs, vestlus 

6.1 Keeleoskus. 
Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte 
võõrkeelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel 

Läbivat kompetentsi hinnatakse 
integreeritult kõigi teiste 
kutsestandardis toodud 
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B1. kompetentside hindamise käigus. 

6.2 Arvuti kasutamine. 
Kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja 
sidetehnoloogia, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, 
AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Arvutustabelid, AO5 – 
Andmebaaside kasutamine, AO6 - Esitlus, AO7 – 
Veebisirvimine ja suhtlus, AO12 – Turvalisus; 

6.3 Õigusalaste teadmiste kasutamine. 
Hoiab end kursis tööga seotud valdkondade õigusaktide 
nõuetega ning rakendab neid, arvestades konkreetseid 
juhtumeid ja nendest tulenevaid vajadusi. 

6.4 Kutse-eetika järgimine. 
Järgib oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit. 

 

 

5. Hindamisjuhend hindajale  
 
Enne hindamist tutvuge:  

− hoolekandeasutuse juhi kutsestandardiga,  

− kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,  

− kutse andmise korraga,  

− kutseeksamile tulijate dokumentidega,  

− hindamise üldise informatsiooniga,  

− hindamiskriteeriumidega,  

− hindamismeetoditega,  

− hindamise korraldusega,  

− hindamisel kasutatavate vormidega.  
 
Hindamise ajal:  

− jälgige taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,  

− täitke taotleja kohta personaalne hindamisvorm,  

− esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,  

− hinnake kutse taotlejat kõikide hindamiskriteeriumide järgi,  

− vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.  
Hindamise järel:  

− vormistage hindamistulemus. 
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6. Vormid hindajale  
 
PORTFOOLIO JA ENESANALÜÜSI HINDAMISLEHT (vorm H1)  
Hoolekandeasutuse juht, tase 6  
Taotleja nimi:  
Hindamise aeg:  
Hindamise koht: 
Hindaja: 

Kompetentsid / hindamiskriteeriumid Hinnang 
(jah/ei) 

Märkused 

1. Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine   

1.1 Asutuse arengukava koostamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis arengukava ja tegevuskava 
koostamise protsessi, sh loetleb arengukava 
koostamiseks vajalike lähteandmete liigid ja nende 
hankimise kanalid; loetleb asutuses kehtestatud 
personalialased dokumendid; kirjeldab arengukava 
tutvustamise meetodeid. 

  

1.2 Asutuse arengu- ja tegevuskava rakendamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse arengu- ja 
tegevuskava rakendamise ja uuendamise protsessi; 
loetleb peamised perioodiliselt mõõdetavad 
tegevusnäitajad ja andmete kogumise meetodid. 

  

1.3 Asutuse eelarvestrateegia kavandamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis eelarvestrateegia ja 
aastaeelarvete koostamise protsessi, asutuses 
rakendatavaid kokkuhoiumeetmeid ja 
raamatupidamise korraldust. 

  

1.4 Asutuse struktuuri kujundamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse struktuuri, 
käsuliine ja ametikohtade tööülesandeid; kirjeldab 
asutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi ja klientide 
vajaduste väljaselgitamise viise. 

  

1.5 Asutuse sisekontrolli korraldamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse sisekontrolli 
korraldust. 

  

1.6 Asutuse dokumentide ja protseduurireeglite 
väljatöötamine. 
Loetleb eneseanalüüsis kõik asutuses kehtestatud 
töökorralduslikud dokumendid ja kõrgemalseisvate 
asutuste poolt kehtestatud dokumendid, millest 
tuleb teenuste osutamisel lähtuda. 

  

2. Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine   

2.1 Asutuse üldine töö korraldamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis juhtimisalast tööprotsessi 
ning asutuse info- ja kommunikatsioonisüsteeme. 

  

2.2 Töö dokumentidega. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuses kehtestatud 
asjaajamise reegleid. 

  

3. Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine   
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3.1 Mehitamine: personali planeerimine, värbamine 
ja valik. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse personali 
planeerimise, värbamise ja valiku põhimõtteid; 
analüüsib personali kompetentside vastavust 
asutuse vajadustele ja võimalustele. 

  

3.2 Tööülesannete delegeerimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis tööülesannete 
delegeerimist ja aruandluse koostamist 
tööülesannete täitmise kohta. 

  

3.3 Meeskonnatöö kujundamine ja koostöö 
koordineerimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis meeskonnatöö 
kujundamist ja koostöö koordineerimist, sh loetleb 
meeskonnad ja nende ülesanded; kirjeldab enda osa 
meeskondade toetamisel ja probleemide 
lahendamisel. 

  

3.4 Töötajate juhendamine, nõustamine ja 
innustamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse tööjuhendamise 
protsessi; loetleb nõustamise ja innustamise viisid. 

  

3.5 Töötajate motiveerimine ja arendamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis töötajate tasustamis-, 
hindamis-, ja koolitussüsteeme; loetleb töötajate 
toetamise ja motiveerimise viisid. 

  

3.6 Töötulemuste kontrollimine ja tulemustest 
teavitamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis töötulemuste kontrollimise 
viise ja tagasiside andmist töötulemuste kohta. 

  

4. Hoolekandeasutuse esindamine   

4.1 Asutuse/kliendi esindamine õigustoimingutes. 
Loetleb eneseanalüüsis asutuse/klientide esindamise 
tüüpnäited. 

  

4.2 Suhtlemine koostööpartnerite ja avalikkusega. 
Loetleb eneseanalüüsis asutuse peamised 
koostöövaldkonnad ja koostööpartnerid; nimetab 
meediakanalid suhtlemiseks avalikkusega. 

  

5. Refleksioon ja enesearendamine   

5.1 Oma töö analüüsimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis oma töö kohta tagasiside 
hankimist, sh toob konkreetse näite saadud 
negatiivse tagasiside ja selle põhjal enda tegevuse 
parandamise kohta. 

  

5.2 Töövõime hoidmine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis enda töövõime hoidmise 
viise. 

  

5.3 Enesetäiendamine ja kutseoskuste arendamine. 
Toob portfoolios piisavalt näiteid enesetäiendamise 
ja kutseoskutse arendamise kohta. 

  

6. Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutset läbiv 
kompetents 
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6.1 Keeleoskus.   

6.2 Arvuti kasutamine.   

6.3 Õigusalaste teadmiste kasutamine.   

6.4 Kutse-eetika järgimine.   

 

 

HINDAJA ALLKIRI.......................... 
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VESTLUSE HINDAMISLEHT (vorm H 2)  
Hoolekandeasutuse juht, tase 6  
Taotleja nimi:  
Hindamise aeg:  
Hindamise koht:  
Hindaja: 

Kompetentsid / hindamiskriteeriumid Hinnang 
(jah/ei) 

Märkused 

1. Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine   

1.3 Asutuse arengukava koostamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis arengukava ja tegevuskava 
koostamise protsessi, sh loetleb arengukava 
koostamiseks vajalike lähteandmete liigid ja nende 
hankimise kanalid; loetleb asutuses kehtestatud 
personalialased dokumendid; kirjeldab arengukava 
tutvustamise meetodeid. 

  

1.4 Asutuse arengu- ja tegevuskava rakendamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse arengu- ja 
tegevuskava rakendamise ja uuendamise protsessi; 
loetleb peamised perioodiliselt mõõdetavad 
tegevusnäitajad ja andmete kogumise meetodid. 

  

1.3 Asutuse eelarvestrateegia kavandamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis eelarvestrateegia ja 
aastaeelarvete koostamise protsessi, asutuses 
rakendatavaid kokkuhoiumeetmeid ja 
raamatupidamise korraldust. 

  

1.4 Asutuse struktuuri kujundamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse struktuuri, 
käsuliine ja ametikohtade tööülesandeid; kirjeldab 
asutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi ja klientide 
vajaduste väljaselgitamise viise. 

  

1.5 Asutuse sisekontrolli korraldamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse sisekontrolli 
korraldust. 

  

1.6 Asutuse dokumentide ja protseduurireeglite 
väljatöötamine. 
Loetleb eneseanalüüsis kõik asutuses kehtestatud 
töökorralduslikud dokumendid ja kõrgemalseisvate 
asutuste poolt kehtestatud dokumendid, millest 
tuleb teenuste osutamisel lähtuda. 

  

2. Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine   

2.1 Asutuse üldine töö korraldamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis juhtimisalast tööprotsessi 
ning asutuse info- ja kommunikatsioonisüsteeme. 

  

2.2 Töö dokumentidega. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuses kehtestatud 
asjaajamise reegleid. 

  

3. Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine   

3.1 Mehitamine: personali planeerimine, värbamine 
ja valik. 
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Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse personali 
planeerimise, värbamise ja valiku põhimõtteid; 
analüüsib personali kompetentside vastavust 
asutuse vajadustele ja võimalustele. 

3.2 Tööülesannete delegeerimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis tööülesannete 
delegeerimist ja aruandluse koostamist 
tööülesannete täitmise kohta. 

  

3.3 Meeskonnatöö kujundamine ja koostöö 
koordineerimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis meeskonnatöö 
kujundamist ja koostöö koordineerimist, sh loetleb 
meeskonnad ja nende ülesanded; kirjeldab enda osa 
meeskondade toetamisel ja probleemide 
lahendamisel. 

  

3.4 Töötajate juhendamine, nõustamine ja 
innustamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis asutuse tööjuhendamise 
protsessi; loetleb nõustamise ja innustamise viisid. 

  

3.5 Töötajate motiveerimine ja arendamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis töötajate tasustamis-, 
hindamis-, ja koolitussüsteeme; loetleb töötajate 
toetamise ja motiveerimise viisid. 

  

3.6 Töötulemuste kontrollimine ja tulemustest 
teavitamine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis töötulemuste kontrollimise 
viise ja tagasiside andmist töötulemuste kohta. 

  

4. Hoolekandeasutuse esindamine   

4.1 Asutuse/kliendi esindamine õigustoimingutes. 
Loetleb eneseanalüüsis asutuse/klientide esindamise 
tüüpnäited. 

  

4.2 Suhtlemine koostööpartnerite ja avalikkusega. 
Loetleb eneseanalüüsis asutuse peamised 
koostöövaldkonnad ja koostööpartnerid; nimetab 
meediakanalid suhtlemiseks avalikkusega. 

  

5. Refleksioon ja enesearendamine   

5.1 Oma töö analüüsimine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis oma töö kohta tagasiside 
hankimist, sh toob konkreetse näite saadud 
negatiivse tagasiside ja selle põhjal enda tegevuse 
parandamise kohta. 

  

5.2 Töövõime hoidmine. 
Kirjeldab eneseanalüüsis enda töövõime hoidmise 
viise. 

  

5.3 Enesetäiendamine ja kutseoskuste arendamine. 
Toob portfoolios piisavalt näiteid enesetäiendamise 
ja kutseoskutse arendamise kohta. 

  

6. Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutset läbiv 
kompetents 

  

6.1 Keeleoskus.   

6.2 Arvuti kasutamine.   
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6.3 Õigusalaste teadmiste kasutamine.   

6.4 Kutse-eetika järgimine.   

 

HINDAJA ALLKIRI.......................... 
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KOONDHINNANGU LEHT (vorm H3) 
Hoolekandeasutuse juht, tase 6  
Taotleja nimi ................................................ 
 

Kompetents Hindaja 1 
hinnang 

Hindaja 1 
hinnang 

Hindaja 1 
hinnang 

Koondhinnang 

1     

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

1.6     

2     

2.1     

2.2     

3.      

3.1     

3.2     

3.3     

3.4     

3.5     

3.6     

4     

4.1     

4.2     

5     

5.1     

5.2     

5.3     

6     

6.1     

6.2     

6.3     

6.4     
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Hindamisprotokolli lisa (H4) 

Kutse taotleja  Hindamise tulemus Hindamiskomisjoni ettepanek 

 Kompetentsid tõendatud. / 
Tõendamata kompetents(id) 
(nimetada)... 

Anda / Mitte anda taotlejale kutse 
Hoolekandeasutus juht, tase 6 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Hindamiskomisjoni esimees: .............................................................................  
(nimi ja allkiri)  
Kuupäev: ............................................ 
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7. Vormid taotlejale 

 

ENESEANALÜÜS (VORM T1) 

Hoolekandeasutuse juht, tase 6  

Taotleja nimi ................................................ 

 

ANDMED ASUTUSE JA AMETIKOHA KOHTA 

Asutuse nimi  

Kontaktandmed 
(aadress, tel, e-post) 

 

Tegevusvaldkond  

Töötajate arv  

Ametinimetus  

Ametikoha eesmärk  

TÖÖÜLESANDED JA NENDE SEOS KUTSESTANDARDIS KIRJELDATUD KOMPETENTSIDEGA 
(vt hindamisstandardi punkti 4 Hindamiskriteeriumid ja/või kutsestandardi B-osa 
kompetentsusnõudeid). 

1. Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine 

1.1 Asutuse arengukava 
koostamine. 

 

1.2 Asutuse arengu- ja 
tegevuskava 
rakendamine. 

 

1.3 Asutuse 
eelarvestrateegia 
kavandamine. 

 

1.4 Asutuse struktuuri 
kujundamine. 

 

1.5 Asutuse sisekontrolli 
korraldamine. 

 

1.6 Asutuse 
dokumentide ja 
protseduurireeglite 
väljatöötamine. 

 

2. Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine 

2.1 Asutuse üldine töö 
korraldamine. 

 

2.2 Töö dokumentidega.  

3. Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine 

3.1 Mehitamine: 
personali planeerimine, 
värbamine ja valik. 
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3.2 Tööülesannete 
delegeerimine. 

 

3.3 Meeskonnatöö 
kujundamine ja koostöö 
koordineerimine. 

 

3.4 Töötajate 
juhendamine, 
nõustamine ja 
innustamine. 

 

3.5 Töötajate 
motiveerimine ja 
arendamine. 

 

3.6 Töötulemuste 
kontrollimine ja 
tulemustest 
teavitamine. 

 

4. Hoolekandeasutuse esindamine 

4.1 Asutuse/kliendi 
esindamine 
õigustoimingutes. 

 

4.2 Suhtlemine 
koostööpartnerite ja 
avalikkusega. 

 

5. Refleksioon ja enesearendamine 

5.1 Oma töö 
analüüsimine. 

 

5.2 Töövõime hoidmine.  

5.3 Enesetäiendamine 
ja kutseoskuste 
arendamine 

 

 


