
 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, spetsialiseerumisega  
tegevusjuhendaja kutsele, tase 4. 

Taotlemise protsess samm-sammult. 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, TASE 4 kutsestandard  
Mõtle: 

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 rippmenüüs SIIN. Samas dokumendis asub taotluse vorm.  

Tegevusjuhendaja kutse taotlemise eeltingimused  
Vanus vähemalt 18. eluaastat 

Vähemalt keskharidus 

• Vastad sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lg 1 ja lg 3 poolt erihoolekandeteenust vahetult 
osutavale isikule esitatavatele nõuetele SIIN  

• Oled läbinud kutsealase täienduskoolituse (vähemalt 120 tundi) viimase 5.a jooksul. 
Nõuded koolitusele asuvad SIIN 

Kutse taotlemise protsess 
Esitatavad dokumendid  

Variant 1: töömaailma kutse.  
Esitatavate dokumentide loetelu on SIIN ja 
vormid SIIN 
Paiguta kõik dokumendid ühte konteinerisse, 
allkirjasta digitaalselt ja saada e-mailile 
kutsed@eswa.ee  kodulehel SIIN 
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.  
Kutseõppeasutus esitab nõuetekohased 
dokumendid SIIN ja koondavalduse läbi e-
halduskeskkonna.  

Kompetentsuse hindamine 
 Variant 1: töömaailma taotleja 

a) dokumentide, sh eneseanalüüsi ja 
tegevusplaani (koostatud psüühilise 
erivajadusega inimesele) hindamine, 

b) vestlus kutsutakse taotlejad, kelle 
esimese etapi (punkt a) tulemus vajab 
täiendamist 

Loe hindamise korraldusest ja tingimustest 
hindamisstandardist SIIN 
 

Variant 2: kutseõppe lõpetaja 

• osaliselt hinnatakse kompetentside 
olemasolu õppetöö käigus 

• tegevusplaani selgitamine/põhjendamine 
kutseeksamil. 

 

https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/sotsiaal-_ja_tervishoiuvaldkonna_spetsialist_tase_4.4.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2016/11/Tegevusjuhendaja_VOTA_kord_10.11.16.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020039
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015038?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/09/Esitatavate-dokumentide-nimekiri-tegevusjuhendaja-kutse-taotlemisel.pdf
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/tegevusjuhendaja/#1480420766372-270be28e-e54e3f26-2af2
mailto:kutsed@eswa.ee
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/tegevusjuhendaja/#1480420766424-228de926-40e23f26-2af2
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/09/Esitatavate-dokumentide-nimekiri-tegevusjuhendaja-kutse-taotlemisel.pdf
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2021/05/Hindamisstandard.pdf


1. Kutseeksami tulemustest teavitab vastavalt kas ESTA kutsete koordinaator 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 lõpetajal tähtajatu.  

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist tase 4, spetsialiseerumisega  
tegevusjuhendaja kutsele, taastõendamine toimub nõuetekohaste 

dokumentide esitamisega.  
Eeltingimused 

taastõendamiseks 
Taotle hiljemalt 1.a. jooksul peale eelneva kutsetunnistuse aegumist. 
Loe kutse andmise korrast taastõendamise eeltingimustest SIIN 

a)Sul on olemas varasem tegevusjuhendaja, tase 4 kutsetunnistus 
b) Vastad sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lg 1 ja lg 3 poolt 
erihoolekandeteenust vahetult osutavale isikule esitatavatele nõuetele SIIN  

c)oled viimase 5.a. jooksul läbinud vähemalt 120 tunni ulatuses 
kutsealaseid täienduskoolitusi.   

 Esitatavad 
dokumendid 

Loe kodulehe rippmenüüst kutse andmise korrast dokumentide loetelu SIIN 
ja vormid leiad SIIN 
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