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Kutsekomisjoni vastus 25.11.2015 esitatud pöördumisele 
 
 
Vastuseks Teie poolt 25.11.2015 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sotsiaaltöötaja kutsete kutsekomisjonile 
(edaspidi kutsekomisjon) esitatud ettepanekule teatan, et kutsekomisjon ei toeta Teie ettepanekut luua 
sotsiaaltöötaja, tase 6 esmase kutse ja sotsiaaltöötaja, tase 7 esmase kutse kutsestandardid ilma 
spetsialiseerumiseta. 
 
Kuna kutseseadus ei defineeri esmase kutse mõistet, siis tekitab kutsekomisjoni arvates õiguslikult 
reguleerimata mõiste kasutusele võtmine segadust ning muudab kutse andmise süsteemi keeruliseks. 
Samuti ei mõju selline hägusus sotsiaaltöö mainele positiivselt.  
 
Kutseseaduse § 3 lg-s 2 sätestatakse kutse mõiste, märkides, et kutse on kvalifikatsioon, mis saadakse 
kutseeksami sooritamisel ja mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis. Sama paragrahvi lg-s 31 
sätestatakse, et kutseeksam on kutse andmise protsess, mille käigus kutset andev organ hindab isikul 
kutsealale vajalike kompetentsuste olemasolu. Sama paragrahvi lg-s 1 sätestatakse, et kompetentsus on 
edukaks kutsetegevuseks vajalik teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum. 
Seega peab inimesel, kes soovib kutset omandada, lisaks teoreetilistele teadmistele olema omandatud ka 
erialaga seotud praktilised oskused. Siinkohal toonitan, et sotsiaaltöö erialal, kus igapäevaselt töötatakse 
toetust vajavate inimestega, on see eriti oluline. 
 
Kutsekomisjon märgib, et tänaste õppekavade juures, mida ülikoolid ja teised kõrgkoolid sotsiaaltöö ja 
sellega seotud kutsealadel pakuvad, on õppeasutuse lõpetanul keeruline koheselt pärast akadeemilise 
hariduse omandamist kutset taotleda – reeglina on õppekavades erialase praktilise õppe (väljaspool 
õppeasutust toimuvate erialapraktikumide) osakaal liialt väike ning selletõttu ei omanda üliõpilased 
õppimise jooksul piisavalt praktilisi oskusi. 
Kutsekomisjoni arvates on antud juhul lahenduseks praktilise õppe osakaalu suurendamine õppekavades. 
 
Lõpetuseks märgin, et kutsekomisjonil ei ole midagi selle vastu, et ka ülikoolid ja teised õppeasutused 
saaksid kutse andja õigused, kuid lähtuksid kutse andmisel kehtivast sotsiaaltöötaja tase 6 ja sotsiaaltöötaja 
tase 7 kutsestandardist. 
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