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Järgmiste oskuste 
võime:

Võtab vastutuse 
järgmise eest:

Põhjalikud 
teadmised järgmises 

valdkonnas:

Järgmiste oskuste 
võime:

Võtab vastutuse 
järgmise eest:

Väga spetsiifilised 
teadmised järgmises 

valdkonnas:

Järgmiste oskuste 
võime:

Võtab vastutuse 
järgmise eest:

VARJUPAIGA JA 
VASTUVÕTUGA 
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VARJUPAIGA JA VASTUVÕTUGA SEOTUD ÜLDOSKUSED

Õigus, poliitika ja 
menetlused

1 a Asjakohane 
varjupaigaga seotud 
õigus, poliitika 
ja asjakohased 
menetlused 
kooskõlas riiklike/
ELi/rahvusvaheliste 
õigusraamistikega

b Varjupaigaga seotud 
õiguse, poliitika 
ja meetmete 
kohaldamine 
individuaalsete 
ülesannete piires

c Õigusraamistiku 
järgimine 
individuaalsete 
ülesannete piires

d Riiklikes, ELi ja 
rahvusvahelistes 
õigusraamistikes 
varjupaigaga 
seotud riiklik ja 
ELi õigus, poliitika 
ja menetlused, 
õigussüsteem ja 
kohtupraktika

e Tavaliste 
varjupaigaküsimuste 
kohta suuliste ja 
kirjalike õigus- ja 
menetlussoovituste 
andmine kõigile 
sidusrühmadele

f g Varjupaigaõiguse 
mõisted ning 
keerukate ja 
spetsiifiliste 
rahvusvahelise kaitse 
küsimustega seotud 
menetlusnõuded 
(välistamine, 
lõpetamine, 
tühistamine)

h Kõigile 
sidusrühmadele 
ebatavaliste ja/
või keerukate 
varjupaigaküsimuste 
kohta suuliste ja 
kirjalike õigus- ja 
menetlussoovituste 
andmine

i

2 a b c d e f g h Varjupaigaga seotud 
õiguse, poliitika 
ja meetmete 
õigusuuringud ja/või 
kriitiline hindamine 
ning põhjendatud 
soovituste 
koostamine riiklike 
ja ELi strateegia 
täiendamiseks

i Varjupaigaraamistike 
rakendamise 
täiustamiseks 
suuniste, poliitika 
ja menetluste 
väljatöötamine

Üldine suhtlus

3 a Tõhusa suhtlusoskuse 
üldpõhimõtted ja 
tehnikad

b Konkreetsete 
sidusrühmadega 
tõhusa suhtlusoskuse, 
sealhulgas 
küsitlemistehnikate 
kasutamine

c Usaldusliku 
ja lugupidava 
suhtluse loomine 
ja vastastikuse 
mõistmise tagamine

d Tõhusa suhtlusoskuse 
mitmesugused 
põhimõtted ja 
tehnikad

e Tõhus suhtlus mitmes 
kutsekontekstis

f g Täiustatud 
suhtlusvahendid, 
-tehnikad ja 
-strateegiad

h i Tõhusa suhtluse 
tagamine kogu 
organisatsioonis ja 
organisatsiooniväliste 
üksuste, sealhulgas 
meediaga

4 a Varjupaigataotleja 
emakeele või teiste 
keelte määramise 
põhiprotsessid

b Põhiliste 
suhtlusoskuste 
kohandamine, et 
tagada tõhus suhtlus 
tõlgi vahendusel

c Tõlgi vahendusel 
suhtlemine või 
tõlgitud teabe 
andmine

d Tõlgi vahendatava 
suhtluse põhimõtted

e Suhtlusoskuste 
kohandamine, 
et tagada tõlgi 
vahendusel keeruka 
teabe tõhus 
edastamine

f Tõlgi käitumises 
järjepidevuse, täpsuse 
ja tegevusjuhendi 
järgimise seire, võttes 
vajalikud meetmed

g h i

Koostöö ja teabe 
jagamine

5 a Kõigi organisatsiooni 
ja isiklike 
teabevahetuskanalite 
jaoks kasutatavad 
andmekaitsesuunised 
ja -menetlused

b Heakskiidetud teabe 
asutusesiseste 
ja -väliste 
sidusrühmadega 
jagamine

c Isikuandmete 
kaitse kooskõlas 
kohaldatavate 
õigusaktidega

d Teabe jagamise 
ning riiklike ja 
rahvusvaheliste 
sidusrühmadega 
toimuva koostöö 
meetodid

e Varjupaigavaldkonnas 
riiklike ja 
rahvusvaheliste 
sidusrühmadega 
suhtlemine ja koostöö

f Riiklike ja 
rahvusvaheliste 
sidusrühmadega 
teabe jagamine ja 
koostöö, järgides 
menetlusi ja 
andmekaitsenõudeid

g h Koostööd ja teabe 
jagamist käsitlevate 
organisatsiooni 
suuniste ja 
menetluste 
läbivaatamine ja/või 
arendamine

i Riiklikes ja 
rahvusvahelistes 
varjupaigavõrgustikes 
headesse tavadesse 
aktiivne panustamine 
ja nende jagamine

Kultuuriliste ja 
sotsiaalsetest tegurite 
teadvustamine

6 a Kultuuriline 
mitmekesisus ja 
kultuuritausta 
mõistmine

b Kultuuriliselt 
asjakohane 
suhtlus mitmes 
kutsekontekstis

c Kultuurilise 
mitmekesisuse 
austamine mitmes 
kutsekontekstis

d Varjupaigaga 
seotud suhtlust ja 
küsimusi mõjutada 
võivad kultuuri- ja 
ühiskonnategurid

e Varjupaigaga 
seotud suhtluses 
ja küsimustes 
ühiskonna- ja 
kultuuriaspektide 
kaalutlemine

f Kultuuritausta 
mõistev 
käitumine kõigis 
kutsekontekstides

g Kultuurilise 
mitmekesisuse 
keerukus 
varjupaigaküsimustes

h Nõustamine teemal, 
kuidas kultuuriline 
mitmekesisus 
mõjutab kogu 
varjupaigamenetlust

i
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Kutsestandardid

7 a Varjupaiga- ja 
vastuvõtuteenistuse 
eesmärgid, 
eetikakoodeksid ja 
väärtused

b Ülesannete 
täitmine kooskõlas 
organisatsiooni 
eesmärkide, 
eetikakoodeksite ja 
väärtustega

c Organisatsiooni 
eetikakoodeksite ja 
väärtuste kohane 
toimimine

d Varjupaigakontekstis 
kohaldatavad eetika- 
ja kutsestandardid

e Eetikadilemmade 
lahendamine 
organisatsiooni 
eetika- ja 
kutsestandardite 
kohaselt

f Professionaalse, 
eetilise ja lugupidava 
teenuse pakkumine

g h i Kutsestandardite ja 
tegevusjuhendite 
järgimise tagamine

Kutseheaolu

8 a Kutseheaolu 
põhimõtted

b Enda kutseheaolu 
kaitsmiseks meetmete 
võtmine

c Enda kutseheaolu 
probleemide 
käsitlemine

d Võimalike 
psühhosotsiaalsete 
kutseohtude ära 
tundmine

e f Psühhosotsiaalsete 
kutseohtude 
juhtimine rühma 
piires

g h i Kõigi töötajate jaoks 
organisatsiooni 
psühhosotsiaalsete 
ohtude süstemaatiline 
tuvastamine, 
ennetamine ja 
juhtimine

Tervishoid, ohutus ja 
julgeolek

9 a Tervishoiu, ohutuse ja 
julgeoleku standardid 
ja menetlused

b c Tervishoiu-, ohutus- 
ja julgeoleku-
probleemidele 
reageerimine, 
säilitades kaasava ja 
ohutu keskkonna

d Kogu varjupaigame-
netlusega seotud 
tervishoiu-, ohutus- ja 
julgeolekuriskid

e Varjupaiga- ja 
vastuvõtu-
keskkondades 
tervishoiu-, ohutus- ja 
julgeolekustandardite 
ja -menetluste 
koordineerimine ja 
seire

f Kõigi kutsekohustuste 
raames kaasava ja 
ohutu keskkonna 
loomine

g Kogu varjupaigame-
netlusega seotud 
rahvusvaheline hea 
tava tervishoiu-, 
ohutus- ja 
julgeolekuküsimuste 
valdkonnas keerulistes 
olukordades, 
sealhulgas 
tegevuskeskkonnas

h Tekkivate ohtude 
kontekstis tervishoiu-, 
ohutus- ja 
julgeolekustandardite 
ja -menetluste 
väljatöötamine, 
läbivaatamine ja 
täiustamine

i Kõigile kogu 
varjupaigamenetluses 
osalejatele kaasava 
ja ohutu keskkonna 
loomine ja nende sel 
teemal nõustamine

Konfliktide ohjamine ja 
vahendamine

10 a Konfliktide 
lahendamise ja 
vahendamise 
põhitehnikad

b Lihtsate konfliktide 
ennetamine ja 
lahendamine

c Võimalike tekkivate 
konfliktide märkamine 
ja tööülesannete 
piires tegutsemine või 
edasi suunamine

d Konfliktide 
lahendamise ja 
vahendamise 
täiustatud meetodid

e Teravate ja keerukate 
konfliktiolukordade 
vahendamine, 
leevendamine ja 
lahendamine

f g Kõigi 
varjupaigakontekstide 
jaoks asjakohased 
süsteemsed 
konfliktiohje 
strateegiad

h i

Infoturve, 
infotehnoloogia ja 
andmebaasid

11 a Varjupaigavaldkonna 
eriandmebaasid 
ja elektroonilised 
teabeallikad

b Juurdepääs 
varjupaigavaldkonna 
andmebaaside 
teabele ja selle 
kasutamine teabe 
kontrollimiseks

c Andmebaaside ja 
elektroonilise teabe 
kasutamisel teabe 
täpne töötlemine

d Mitmesugused 
asjakohased 
varjupaigavaldkonna 
andmebaasid ja 
elektroonilised 
teabeallikad

e Varjupaigavaldkonna 
andmebaaside 
haldamine ja 
täpse teabega 
ajakohastamine

f Ebatäpse 
elektroonilise teabe 
käsitlemise meetmete 
rakendamine

g h Varjupaigavaldkonna 
andmebaasi-
struktuuride ja 
andmesüsteemide 
seire ja arendamine

i

12 a b c Andmeturbemeet-
mete ja -poliitikate 
järjekindel 
rakendamine

d e f Elektroonilise 
teabe turvalisuse 
tagamine ja 
infoturberikkumistest 
teatamine

g h Tekkivate 
andmeturberiskide 
kontekstis 
infoturbepoliitikate 
ja -meetmete 
koostamine ja 
läbivaatamine

i Andmebaasides 
hoitavate andmete 
täpsuse ja 
andmekaitseõiguse 
järgimise tagamine

Teabe- ja 
andmeanalüüs

13 a Varjupaiga ja 
vastuvõtuga seotud 
teabe ja andmete 
kogumise ja 
koondamise meetodid

b Varjupaiga ja 
vastuvõtuga seotud 
teabe ja andmete 
kogumine ja 
koondamine

c Teabe ja andmete 
kogumise täpsus

d Varjupaiga ja 
vastuvõtuga seotud 
kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete 
andmete 
uurimismeetodid

e Varjupaiga ja 
vastuvõtuga seotud 
teabe ja andmete 
analüüsimine ja 
ajakohastamine

f Kehtiva teabe ja 
kehtivate andmete 
kogumine ja 
analüüsimine

g h Keerukate varjupaiga- 
ja vastuvõtuandmete 
analüüsimine, 
et saada teavet 
organisatsiooni-
protsesside jaoks

i
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VARJUPAIGA JA 
VASTUVÕTUGA 
SEOTUD ERIOSKUSED

14
VARJUPAIGA JA VASTUVÕTUGA SEOTUD ERIOSKUSED

Juhtumihaldus, 
registreerimine ja 
majutamine

15 a Asjakohaste 
sidusrühmade 
ülesanded ja 
kohustused seoses 
taotlejatega

b Asjakohase 
teabe kogumine, 
dokumenteerimine 
ja kõigi protsesside 
kohta süstemaatiliste 
dokumentide 
pidamine

c Varjupaigataotleja 
jaoks kohtumiste 
koordineerimine 
ning praktilise, 
finants- ja logistikatoe 
korraldamine

d e Varjupaigataotlejate 
praktiliste vajaduste 
tuvastamine ja 
nende käsitlemiseks 
menetluste 
rakendamine

f Tagamine, et 
varjupaigataotlejate 
praktilisi vajadusi 
käsitletakse ja 
kavandatav toetus 
kiidetakse heaks 
poliitika ja menetluste 
kohaselt

g h i

16 a b Rahvusvahelise 
kaitse registreer-
imismenetluste 
lõpetamine

c d e Juhtumi määramine 
juhtumimenetlejale, 
arvestades juhtumi 
menetlus- ja 
individuaalseid 
aspekte

f g h i

17 a Teave ja dokumendid, 
mis antakse 
varjupaigataotlejatele

b Asjakohaste lubade 
ja dokumentide 
väljastamise 
koordineerimine

c Varjupaigataotlejatele 
vajaliku ja õigeaegse 
teabe andmine

d e Varjupaigataotlejaga 
konkreetsete 
juhtumitega seoses 
jagatava teabe 
määramine ja 
heakskiitmine

f Varjupaigamenetluse 
jaoks asjakohaste 
lubade ja 
dokumentide 
väljastamise tagamine

g h i

Vestlused

18 a b c d Varjupaigaga seotud 
vestlusmeetodite 
praegused 
suundumused ja head 
tavad

e Tavalise 
varjupaigavestluse 
kavandamine, 
ettevalmistamine, 
korraldamine ja 
dokumenteerimine

f Teabe piisava 
üksikasjalikkuse ja 
usaldusväärsuse 
tagamine, et tavalises 
varjupaigavestluses 
saaks tuvastada 
asjakohased asjaolud

g Varjupaigaga 
seotud täiustatud 
vestlusstrateegiad ja 
-meetodid

h Täiustatud 
vestlusstrateegiate 
kasutamine, 
et kavandada, 
ette valmistada, 
korraldada ja 
dokumenteerida 
ebatavalisi ja/
või keerukaid 
varjupaigavestlusi

i

Tõendite hindamine ja 
otsustamine

19 a b c d Varjupaigatõendite 
taotluse hindamise 
meetodite praegused 
suundumused ja head 
tavad

e Taotluste hindamine, 
et määrata, kas 
rahvusvahelise kaitse 
staatus tuleb anda, 
välistada või lõpetada, 
kasutades tavalistes 
varjupaigataotlustes 
kõiki asjakohaseid 
tõendeid ja kogu 
asjakohast teavet

f Tavaliste 
varjupaigataotlustega 
seotud otsuste 
faktiline ja õiguslik 
põhjendamine 
suuliselt ja 
kirjalikult kõigile 
sidusrühmadele, 
sealhulgas taotlejale

g h Tõendite, 
vestlusprotokollide 
ja konkreetse 
asjakohase 
päritoluriigi teabe 
hindamine seoses 
õigusnõuetega 
ebatavaliste 
või keerukate 
varjupaigataotluste ja 
kaebuste korral

i Ebatavaliste 
või keerukate 
varjupaigataotluste 
ja kaebustega 
seotud otsuste 
faktiline ja õiguslik 
põhjendamine 
suuliselt ja 
kirjalikult kõigile 
sidusrühmadele, 
sealhulgas taotlejale

20 a b c d e Rahvusvahelise kaitse 
taotluse menetlemise 
eest vastutaja 
määramine

f Varjupaigajuhtumite 
korral kinnipidamise 
ja selle alternatiivide 
vajalikkuse, 
seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse 
pidev otsustamine ja 
hindamine

g h i
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Päritoluriigi teabe 
uurimine

21 a Päritoluriigi teabe 
põhistandardid

b Päritoluriigi teabe 
võrdlemiseks põhiliste 
uurimisvahendite ja 
-tehnikate kasutamine

c Päritoluriigi lihtsa 
teabe päringutele 
asjakohane, 
usaldusväärne, 
ajakohane ja 
objektiivne vastamine

d Päritoluriigi 
keeruka teabe 
metoodikastandardid

e Päritoluriigi keeruka 
teabe kogumiseks 
mitmesuguste 
uurimisvahendite ja 
-tehnikate kasutamine

f Päritoluriigi teabe 
asjakohasuse, 
usaldusväärsuse, 
ajakohasuse, 
objektiivsuse ja 
kasutusmugava 
vormingu tagamine

g Konkreetsetes 
päritoluriikides ja 
väga spetsiifilistes 
allikates esinevad ja 
tekkivad keerukad 
olukorrad ja tegurid

h Varjupaigakontekstis 
päritoluriigi 
väga keeruka 
teabe kogumine, 
analüüsimine ja 
sünteesimine mitmest 
allikast, sh tundlikest 
allikatest

i Päritoluriigi teabe 
projektide juhtimine, 
määrates projekti 
keerukuse ja vajalikud 
ressursid

22 a b c d Konkreetsetes 
päritoluriikides ja 
eriallikates esinevad 
ja tekkivad olukorrad 
ja tegurid

e Kogutud 
päritoluriigiteabe 
analüüsimine, 
sünteesimine ja 
aruandlus

f g h i

Haavatavus

23 a Haavatavus, 
kategooriad ja 
näitajad

b Konkreetsete ja 
erivajadustega 
taotlejate 
tuvastamine

c Konkreetsete või 
erivajadustega 
varjupaigataotlejatele 
vajaliku toe tagamise 
algatamine

d Haavatavuse 
võimalik mõju 
osalemisele kogu 
varjupaigamenetluses

e Varjupaigataotlejate 
haavatavust 
käsitlevate sekkumiste 
kavandamine ja 
rakendamine

f Varjupaigataotlejate 
haavatavusest 
tulenevate 
vajaduste otsustes 
ja meetmetes 
arvestamise tagamine

g Keerukate 
haavatavus-
probleemide 
mõju kogu 
varjupaigamenetluses

h i Haavatavuse kogu 
varjupaigamenetluses 
arvestamise tagamine

Psühhosotsiaalne tugi 
ja juhendamine

24 a Sotsiaalsete pingetega 
varjupaigataotlejate 
toetamise vahendid ja 
tehnikad

b Sotsiaalsete pingetega 
varjupaigataotlejate 
toetamise vahendite 
ja tehnikate 
kohaldamine

c Varjupaigataotlejate 
juhendamine, et 
aidata neil kohaneda 
oma sotsiaalse 
keskkonnaga

d Varjupaigataotlejate 
toetamise ja 
juhendamise 
meetodite praegused 
suundumused ja head 
tavad

e Varjupaigataotleja 
individuaalsete 
psühhosotsiaalsete 
vajaduste toetamine

f Varjupaiga taotlejatega 
seoses kliendikeskse 
käsitluse kasutamine

g Psühhosotsiaalse 
toe ja juhendamise 
süsteemide 
rahvusvaheline hea 
tava

h i

Ümberasustamine

25 a b c Ümberasustamise 
logistika ja halduse 
koordineerimine

d e Ümberasustamismis-
sioonide kavandamine

f Ümberasustamis-
missiooni protsessi 
koordineerimine

g h i

26 a b c d e Valitud ümberasusta-
misjuhtumite 
kohta põhjendatud 
soovituste tegemine

f g h i

Varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
kvaliteedi tagamine

27 a b c Enda kutseülesannete 
kvaliteedi probleemide 
uurimine ja 
käsitlemine

d Varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
kvaliteedi hindamise 
meetodid ja vahendid

e Varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
kvaliteedi hindamine

f Enda ja teiste seire 
ning varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
kvaliteeti 
mõjutavatest 
probleemidest 
teatamine

g Varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
juhtimise 
rahvusvaheline hea 
tava

h Meetmete 
rakendamine 
probleemide 
käsitlemiseks, et 
säilitada nõutavate 
varjupaiga- ja 
vastuvõtusüsteemide 
kvaliteedistandardid 
ja neid täiustada

i Varjupaiga- ja 
vastuvõtumenetluste 
kvaliteedi 
süstemaatilise 
hindamise tagamine
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Personalihaldus

29 a Personalihalduse 
funktsioonide 
asjakohased 
protsessid

b c Ametikohtade 
täituvuse 
probleemidest 
teatamine, järgides 
heakskiidetud 
menetlusi

d Tööõiguse ja 
organisatsiooniga 
seotud 
tööhõivepoliitika 
praegused 
suundumused ja head 
tavad

e Värbamis-, valiku-, 
edutamis- ja 
distsiplinaarkorra 
rakendamine

f g h Strateegiline tööjõu 
planeerimine

i Personalihalduse 
poliitika ja menetluste 
kavandamine, 
läbivaatamine ja 
ajakohastamine

30 a b Personalihalduse 
kõigi protsesside 
kohta ajakohaste ja 
täpsete dokumentide 
kogumine ja pidamine

c d e Personalihalduse 
parameetrite 
analüüsimine 
juhtimis- ja 
järelevalvemeetmete 
teavitamiseks ja 
suunamiseks

f g h i

Õppimine ja kutseareng

31 a Töötajate 
kutsearengu- ja 
koolitusprogrammid 
ning -protsessid

b c Enda kutseoskuste 
seire ja kutsearengus 
osalemine

d Õppimise ja 
kutsearengu nõuded 
seoses töötajate 
ülesannete ja 
kohustustega

e Töötajate koolituse 
ja kutsearengu 
vajaduste tuvastamine

f Isikute ja rühmade 
kutsearengu 
kavade koostamine, 
rakendamine ja 
läbivaatamine

g h Töötajate 
kutsearengukavade 
ja -programmide 
seire ja hindamine 
rahvusvahelise hea 
tava kontekstis

i Kõigi töötajate 
täienduskoolituse 
strateegilise juhtimise 
tagamine

32 a Töötajate õppe- ja 
arendustegevuse 
soodustamise 
eritehnikad

b c d Õppijakeskse 
täiskasvanuhariduse 
ja hindamise 
meetodite ja 
metoodika hea tava

e Töökohal, veebis 
ja ametlikes 
koolituskeskkondades 
töötajate koolituste ja 
õppe korraldamine ja 
hindamine

f Koolitus- ja 
õppekavade 
ning hindamiste 
analüüsimine, 
kavandamine ja 
täiustamine

g Koolituse ja 
õppe Euroopa 
kvaliteedistandardid

h Organisatsiooni 
vajaduste 
täitmiseks pakutava 
koolituskursuse 
kavandamise, 
läbivaatamise ja 
ajakohastamise 
koordineerimine

i Organisatsiooni 
koolitus- ja 
õppetegevuse 
kvaliteedistandardite 
tagamine

Juhtimine ja haldus

33 a Rühmade järelevalve 
ja motiveerimise 
vahendid ja tehnikad

b Väikerühmade 
töö kavandamine, 
korraldamine ja 
järelevalve

c Väikerühmade 
juhtimine ja 
motiveerimine, 
et saavutada 
organisatsiooni 
eesmärgid ja sihid

d Organisatsiooni 
tööpoliitikad, tavad 
ja asjakohane riiklik 
tööõigus

e Töötajate juhtimine 
ja motiveerimine 
organisatsiooni 
eesmärkide 
saavutamiseks

f Positiivsete 
töötamistavade 
edendamine, et 
tõhustada töötajate 
tulemuslikkust

g Tõhusad 
juhtimisvahendid ja 
-tehnikad

h Keerukas muutlikus 
organisatsioonis 
töötajate juhtimiseks 
strateegilise 
lähenemisviisi 
rakendamine

i Personalihalduse 
juhtimine, tagades 
organisatsiooni 
eesmärkide ja 
prioriteetide täitmise

34 a b c d Muudatushalduse 
teooria ja protsessid

e Organisatsiooni 
töötamistavade 
muudatushaldus

f g Organisatsiooni-
muutuste juhtimise 
strateegiad

h Organisatsiooni 
muutmise 
strateegiate ja kavade 
arendamine

i

Strateegia ja 
kavandamine

35 a Organisatsiooni 
strateegiad ja kavad

b Organisatsiooni 
strateegiate ja 
kavade alusel 
rühmade ülesannete, 
vastutusalade ja 
tulemusnäitajate 
kehtestamine

c Kavade rakendamine 
ja seire rühma 
tasandil

d Organisatsioonilise 
kavandamise ja 
hindamise protsessid 
ja meetodid

e Korralise tegevuse 
ja erakorralise surve 
korral teenuste 
osutamise kavade 
ja programmide 
arendamine

f Strateegiate, kavade 
ja programmide 
rakendamine, seire ja 
hindamine

g Strateegilise 
kavandamise, 
seire ja hindamise 
juhtimispõhimõtted

h Organisatsiooni 
strateegiate, kavade 
ja programmide 
koostamine ja 
läbivaatamine, seades 
organisatsiooni 
eesmärgid ja 
prioriteedid

i Teenuse osutamise 
strateegilise 
juhtimise tagamine, 
arvestades muutlikku 
teenuse nõudlust ja 
ressursimahtu
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Kvaliteedijuhtimine

36 a Kvaliteedijuhtimise 
tehnikad

b Standardprotsesside 
rakendamise 
kvaliteedi seire

c d Organisatsiooni 
jaoks asjakohased 
kvaliteedijuhtimise 
vahendid ja tehnikad

e Organisatsioonisiseste 
probleemide 
tuvastamiseks 
kvaliteedijuhtimise 
vahendite, tehnikate 
ja aruannete 
kasutamine ja 
järelmeetmete 
võtmine

f g Kvaliteedijuhtimise 
rahvusvaheline hea 
tava

h Organisatsiooni 
kvaliteedistandardite 
kehtestamine ja 
nende täitmise seire

i Organisatsiooni 
kvaliteedistandardite 
süstemaatilise 
juhtimise tagamine

Finantsjuhtimine

37 a Asjakohased 
organisatsiooni 
eelarve-, hanke- ja 
finantsaruandluse 
protsessid

b Finantsprotsesside 
kohta ajakohaste ja 
täpsete dokumentide 
pidamine

c d Finantsjuhtimise ja 
hangete süsteemid ja 
vahendid

e Eelarvevahendite ja 
hangete juhtimine, et 
täita organisatsioon-
inõudeid tõhusalt ja 
tulemuslikult

f Finantspoliitika 
rakendamine ja 
finantsküsimuste 
aruandlus

g Finants- ja 
eelarveanalüüsi 
vahendid ja meetodid

h Organisatsiooni 
nõuete ja 
suundumuste 
kontekstis rahaliste 
vahendite eraldamine, 
seire ja juhtimine, et 
käsitleda rikkumisi

i Rahaliste vahendite 
tulemusliku ja tõhusa 
halduse tagamine


