
 

Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 taotlemise protsess samm-sammult. 

Lapsehoidja, TASE 4 ja TASE 5 kutsestandardid  
Mõtle: 

Tee endale selgeks kumma taseme eeltingimustele  vastad ja taotlema asud. 
Kas oled esmane kutse taotleja või taastõendaja?  
Mida teha, kui mõni eeltingimus pole täidetud?  
Võimalus on tööoskused/õpitu üle kanda kasutades selleks VÕTA-t (Varasem Õpi ja Töökogemuse 
Arvestamine). Uuri, mis see tähendab ja konsulteeri kutseala koordinaatoriga.  
Vt VÕTA korda (sisaldab ka avaldust) rippmenüüs SIIN 

Tase 4 ja tase 5 kutse taotlemise eeltingimused  
Taotleja:  
a) vanus vähemalt 18 eluaastat;  
b) vähemalt keskharidus; 
c) läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul;  
d) läbinud nõuetele vastava SIIN erialase kursuse või täienduskoolituse või omandanud lapsehoidja 
eriala tasemeõppes;  
e) ei ole lapsega töötava isikuna töötamiseks piiranguid lähtuvalt Lastekaitseseaduse §20-st SIIN;  
f) vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 454 kehtestatud nõuetele SIIN. 

Kutse taotlemise protsess (on ühtne tasemel 4 ja tasemel 5) 
Kui taotleja soovib hindamist vene keeles, tuleb esitada avaldus ja CV  vene keeles.  

Variant 1 
 

Töömaailma kutse. Oled omandanud tööks vajalikud oskused praktikal (80 
tundi) ja oled läbinud kutsestandardile vastava koolituse (160 tundi). Kokku 
240 tundi 
Esitatavad dokumentide vormid  leiad SIIT 
Paiguta kõik dokumendid ühte konteinerisse, allkirjasta digitaalselt ja saada 
e-mailil lapsehoidja@eswa.ee kodulehel väljakuulutatud dokumentide 
vastuvõtu perioodil. Ära jäta saatmist viimasele minutile.  
Kutseandmise koordinaator teeb esmase läbivaatuse. Vajadusel ole valmis 
täiendamiseks lühikese tähtaja jooksul. 

Variant 2 Kutseõppe lõpetaja. Oled omandanud tööks vajalikud oskused kutsekoolis 
lapsehoidja tase 4/tase 5 tasemeõppes.  
Tööks vajalikud kompetentsid on hinnatud õppetöö käigus ja oled 
sooritanud positiivsele tulemusele kutseeksami.  
Kutseõppeasutus esitab nõuetekohased dokumendid ja koondavalduse läbi 
e-halduskeskkonna. 

Kompetentsuse hindamine 
 Variant 1 

 
Töömaailma taotleja 

a) E-test. Ettevalmistamiseks on küsimused eesti keeles SIIN ja vene 
keeles SIIN 

b) Situatsiooniülesande lahendamine. Lahendamise juhend on SIIN 
Loe hindamise korraldusest ja tingimustest hindamisstandardist  
tase 4 SIIN, tase 5 SIIN 

Variant 2 
 

Kutseõppe lõpetaja: 
a) osaliselt hinnatakse kompetentside olemasolu õppetöö käigus  
b) situatsioonülesande lahendamine kutseeksamil. 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10889058
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10889081
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766424-228de926-40e2
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2018/01/LH_nouded_erialasele_koolitusele_05.01.18.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766372-270be28e-e54e
mailto:lapsehoidja@eswa.ee
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_testi_kysimused_kodulehele_6.04.2020.docx.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_testi_kysimused_kodulehele_venek_6.04.2020.docx.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/06/Juhend-situatsioon%C3%BClesande-lahendamiseks_2020.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_hindamisstandard_TASE4_6.04.2020.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_hindamisstandard_TASE5_6.04.2020-1.pdf


Tase 4 hindamisstandard asub kodulehel rippmenüüs SIIN, Tase 5 
hindamisstandard on väljatöötamisel 

1. Kutseeksami tulemustest teavitab vastavalt kas ESTA kutsete koordinaator (kodulehe 
kaudu või kirjalikult) või kooli esindaja. Täpsemalt vt kutse andmise korrast SIIN  

• Positiivne tulemus: oled kantud kutseregistrisse www.kutsekoda.ee  

• Negatiivne tulemus: saad teada koos põhjendusega. Võimalus on tulemus 
vaidlustada vastavalt kehtivale korrale. Täpsemalt vt kutse andmise korrast SIIN  

• Kutsetunnistuste kehtivus on kirjas kutse- või koolilõpu tunnistusel. Töömaailma 
kutse on tähtajaline kehtivusega 5.a. , kutseõppe lõpetanul tähtajatu.  

Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 taastõendamine toimub üldjuhul 
nõuetekohaste dokumentide esitamisega.  

Loe täpsemalt tase 4 SIIT ja tase 5 SIIT hindamisstandardist 

Eeltingimused Taotle hiljemalt 1.a. jooksul peale eelneva kutsetunnistuse aegumist. 
Loe kutse andmise korrast taastõendamise eeltingimustest SIIN 
a) taotleja on läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse või 16-tunnise 
esmaabikoolituse ja jätkukoolituste viimase 36 kuu jooksul;  
b) taotlejal ei ole lapsega töötava isikuna töötamiseks piiranguid lähtuvalt 
Lastekaitseseaduse § 20-st SIIN;  
c) taotleja on ennast viimase 5 aasta jooksul täiendanud vähemalt 120 
auditoorset tundi, millele võib lisanduda iseseisev töö SIIN 
d) taotleja on ametlikult töötanud lastega vanuses 0-7, vähemalt 3 aastat 
viimase 5 aasta jooksul;  
e) taotleja vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 4 kehtestatud nõuetele 
SIIN. 

 Esitatavad 
dokumendid 

Loe kutse andmise korrast dokumentide loetelu SIIN ja vormid leiad SIIN 

 

https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766424-228de926-40e2
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/KA-kord-lapsehoidja-kutsetele_25.03.2020_kodulehele.pdf
http://www.kutsekoda.ee/
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/KA-kord-lapsehoidja-kutsetele_25.03.2020_kodulehele.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_hindamisstandard_TASE4_6.04.2020.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/04/LH_hindamisstandard_TASE5_6.04.2020-1.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/KA-kord-lapsehoidja-kutsetele_25.03.2020_kodulehele.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2018/01/LH_nouded_erialasele_koolitusele_05.01.18.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/KA-kord-lapsehoidja-kutsetele_25.03.2020_kodulehele.pdf
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766372-270be28e-e54e

