
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidav  
projekt  „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. 

 

 
Väikeost: Kompetentsimudeli koostamine koos seletuskirja ja rakenduskavaga asendus- ja 

perekodu juhile 

Hankija: Sotsiaalkindlustusamet 

 

 

TEHNILINE KIRJELDUS  

 

1. Mõisted ja taustainfo 

 

Perekoduks loetakse asendushooldusteenuse osutamise viisi, kus ühel perel on maksimaalselt 

kolm perevanemat, kes töötavad perevanema lepingu alusel. Perevanem on tööl katkematult 

vähemalt viis ööpäeva järjest, vähemalt kümme ööpäeva kuus. Vajadusel on perekodus laste 

heaolu tagamiseks abiline, kes vastab SHS § 4513 lg 1 nõuetele. 

Asenduskodus hoolitsevad laste eest kasvatajad, kes töötavad graafiku alusel. Ööpäevaringselt 

viibib peres laste juures vähemalt üks kasvajata, vajadusel abiline (kes vastab SHS § 4513 lg 1 

nõuetele). 

2021. a koostasime Sotsiaalkindlustusametis asendushoolduse valdkonnas järgmised 

kompetentsimudelid koos seletuskirjadega: asendushoolduse talituse peaspetsialist, 

hoolduspere vanem,  peretoetaja ja  asenduskodu kasvataja/perekodu perevanem, mis on ühtsete 

arusaamade ja väärtuste kujundamise aluseks asendushooldusteenuse kujundamiseks ja 

arendamiseks.   

2022. soovime koostada kompetentsimudelit koos seletuskirja ja rakenduskava asendus- ja 

perekodu juhile.  

Eestis on 01.01.2022 seisuga kokku 33 asenduskodu ja perekodu, kellest 8 osutab 

asendushooldusteenust asenduskodus ja neist 25 osutavad asendushooldusteenust perekodus. 

Asendushooldusteenust osutavad organisatsioonid on erineva struktuuriga.  

Eestis töötab perekodusid, kus on vaid üks perevanem, kes ise on ühtlasi ka perekodu juht. 

Mõned asendus- ja perekodud koosnevad aga mitmetest erinevatest üksusest, kus on erineva 

taseme juhte ning struktureeritud töökorraldus. Kompetentsimudeli koostamisel keskendume 

eelkõige neile juhtidele, kes tegelevad igapäevaselt otsese teenuse korraldamisega ja lisaks 

kasvatajate ja perevanemate juhtimisega.  
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Meie ootused kompetentsimudelile, seletuskirjale ja rakenduskavale 

Asendus- ja perekodu juhi kompetentsimudel peab  kirjeldama, millised pädevused, oskused, 

teadmised, hoiakud, omadused aitavad asenduskodu juhtidel olla parimad meeskonnajuhid.   

Asendus- ja perekodu juhi kompetentsimudeli eesmärk on luua nägemus juhist, kes on hoiakute 

ja väärtuste kujundaja ning hästi toimiva meeskonna eestvedaja, teenuse arendaja ja mõjutaja. 

Juhi ülesanne on meeskonna ja otsuste juhtimine, toimetulek keeruliste olukordadega, 

meeskonna värbamine, ühiste väärtuste kujundamine ning meeskonnaliikmete arengu 

toetamine ja tagasiside andmine ühiste ning individuaalsete eesmärkide saavutamisel.  

Kompetentsimudelis ja seletuskirjas on kirjeldatud selgelt ja arusaadavalt juhi 

võtmekompetentsid, mis on tulemuste saamiseks vajalikud. Kompetentsimudel peab olema 

praktilise väärtusega ning seda on lihtne ja mugav kasutada.  Kompetentsimudel aitab hinnata, 

kus on juhil arenguvajadused ja milliseid muudatusi on vaja asutuse  paremaks toimimiseks. 

Samuti on oluline teada milliseid kompetentse peavad juhid ise oma töö edus oluliseks ja 

edasiviivaks. Kindlasti peab arvestama, et juhi kompetentside vajadused võivad varieeruda 

sõltuvalt asutuse arengufaasist.  

 

Juhi kompetentsimudelile lisaks on koostatud rakenduskava ja juhised selle elluviimiseks.  

Rakenduskavas on välja pakutud  hindamise tööriistad, juhi arendusplaan (sh ajakava), kuidas 

rakendada kompetentsipõhist süsteemi juhile ja asutusele tervikuna.  

 

Pakkuja kohustused 

 

1. Asendus- ja perekodu juhi ülaltoodud kompetentsimudeli, seletuskirja ja rakenduskava välja 

töötamine (juhised kompetentsimudelite ja hindamise tööriistade kasutamiseks, mudeli 

regulaarseks üle vaatamiseks ja ajakohastamiseks) koostöös asendushoolduse talituse juhi ja 

teiste vajalike osapooltega.   

1.1. Eelkohtumise raames kompetentsimudeli koostamise protsessi tutvustamine, hankija 

poolse sisendi saamine (valdkonna põhimõtete ja tegevuste tutvustus tellija poolt). 

1.2. Laiendatud fookusgrupi intervjuud, et töörühmadega tööd sisuliselt ette valmistada, mis 

võimaldaks saada laiem sisend suuremalt grupilt asutuste juhtidelt (töörühmas on vaid 

esindatus) ning valdkonna arendajatelt (nt Sotsiaalministeeriumi esindaja, 

tugiorganisatsioonide esindajad jne). 

1.3. Koostöös hankijaga töörühma moodustamine kompetentsimudeli väljatöötamiseks. 

Töörühma moodustab ja kutsub kokku tellija. Pakkujalt ootame ettepanekuid töörühma 

koosseisu kohta tasakaalustatud ja optimaalse esindatuse eesmärgil.  

Vajadusel kaasatakse töörühmale lisaks teemapõhiselt lisaliikmeid, kes ei kuulu 

põhitöörühma.  Töörühma koosolekud toimuvad kontaktkohtumistena Tallinnas või veebi 

teel.  

1.4. Kompetentsimudeli koostamise protsesside juhtimine, sh: 

-töörühma koosolekute ettevalmistamine (sisendmaterjalid koosolekuks); 

-töörühma koosolekute läbiviimine; 
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- individuaalsete vestluste läbiviimine sisendi saamiseks. 

1.5. Kompetentsimudeli, seletuskirja, rakenduskava koostamine ja vormistamine ning 

pakkujale esitamine. 

2. Hindamise tööriistade (mille abil hinnata juhi kompetentse pakutud mudeli järgi) välja 

töötamine ja/või sobiva lahenduse välja pakkumine.  

3. Lõplik kompetentsimudeli, seletuskirja ja rakenduskava (sh hindamise tööriistade) 

esitamine tellijale hiljemalt 05.12.2022. 

4. Kompetentsimudeli ja seotud materjalide (sh seletuskiri, rakenduskava ja hindamise 

tööriistade) tutvustamine. 

4.1. Pärast kompetentsimudeli, seletuskirja ja rakenduskava valmimist viiakse läbi 

materjali tutvustamine asendus- ja perekodu juhtidele, personalitöötajatele, SKA 

ametnikele ja teistele seotud osapooltele ja huvigruppidele. Tutvustusüritused 

toimuvad pärast töö üleandmist Hankijale (kuni 31.03.23), täpsem ajakava lepitakse 

kokku koostöös hankijaga (võimalusel võib teema ühendada teiste asendushoolduse 

või lastekaitsealaste infoüritustega), need võivad toimuda nii kontaktkohtumistena kui 

veebis. Pakkumuses esitab pakkuja tutvustuse läbiviimise ühe akadeemilise tunni 

maksumuse ja ei arvesta tutvustusürituse maksumust pakkumuse kogumaksumuse 

sisse.  

 

 


