
Eesti kutsete süsteem

www.kutsekoda.ee



Miks? Muutuste tuules

Tehnoloogia areng
Tegevusalade muutumine

Mõjutab:
tööjõu vajadust
töötajate kvalifikatsiooni   
töötajate haridustaset
töötajate soolist jaotust



Muutuste tuules

Tööjõu puudus

Struktuurne tööpuudus : töötajad vs töökohad
töötajate teadmised ja oskused ei vasta tööturu tegelikele vajadustele

uued kutsed 
nö vanade kutsete uus sisu

Isikute vaba liikumine
töötajate vaba liikumine
kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine



Õiguslik alus

Kontseptsioon ja tegevuskava 9.12.1997 
Eesti töötajate kutsekvalifikatsiooni süsteemi 
loomiseks ja rakendamiseks
Tööd alustati Kaubandus - Tööstuskojas juures 02.02.1998

Kutseseadus võeti vastu 19.12.2000 



Põhiseisukohad
• Kutsekvalifikatsiooni süsteemi loomine, rakendamine ja arendamine 

on PROTSESS

• Kutsekvalifikatsiooni süsteem on terviklik SÜSTEEM, mille raames
käsitletakse töötajate kvalifikatsiooni puudutavaid küsimusi ühtselt 
ja korrastatult kõigis tegevusvaldkondades

• SOTSIAALPARTNERLUS – ühiskondlik kokkulepe



Põhialused
• Kutsekvalifikatsioon on mõõdetav

• Mõõtmissüsteem on ühtne ja võrreldav 

• Kompetentsuse põhimõte – kutsekvalifikatsiooni hindamise aluseks 
on inimese tegelikud teadmised ja oskused

• Tööturu vajadustega arvestav paindlik ja optimaalne 
koolitussüsteem

• Motivatsioon elukestvale õppimisele



Eesmärk - konkurentsivõimeline tööjõud

Kutsenõukogu

Kutsekomisjon

Kutset omistav 
organ

Otsustab kutsestandardite
väljatöötamise ja uuendamise
Nimetab töörühmad ja eksperdid
Kinnitab kutsestandardid

Kutseomistamine
Kutsetunnistus

Töö analüüs ja
kutseoskuste kirjeldamine

Kutsestandard

Õppimine

Töötamine



Õppimine ja kogemuste 
omandamine
(elukestvalt)

Eesti kutsete süsteem

Kutsete kaardistamine ja
KUTSESTANDARDITE

loomine ja uuendamine

Hindamine ja
KUTSETUNNISTUSTE

väljastamine



Eduraport

Kutsenõukogud - 16

Kutsestandardid - 624

KOO – 77

Kutsetunnistused - 16666

Kutsestandard
=============================================

Treener I, II, III, IV, V

===============================================

Kultuuri Kutsenõukogu

Kutsestandard
=============================================

Treener I, II, III, IV, V

===============================================

Kultuuri Kutsenõukogu



Kutsestandard

on kutsenõukogu poolt kinnitatud dokument,

mis kirjeldab tööd ja määratleb selle tegemiseks 

vajalikud kompetentsid konkreetsel kutsetasemel



TIPPSPETSIALISTID, JUHID

MEISTRID

SELLID

ÕPIPOISID
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VV

Kriteeriumid

• töö keerukus

• töötaja iseseisvuse
ja  vastutuse ulatus

• oskusteabe osakaal



Kutsestandardi kasutusala

KUTSE-
STANDARD

ABIKS
KUTSETE 

TUTVUSTAMISEL
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KOOSTAMISELE
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KUTSE-
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ALUSEKS
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PROGRAMMIDE
KOOSTAMISELE

ALUSEKS
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Kutseomistamine

Kutseomistamine on protsess,
mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse 
vastavust kutsestandardis toodud nõuetele 
ja väljastatakse kutsetunnistus



Kutseomistamise protsess

Kutsenõukogu
Tegevusluba, järelevalve

Kutsekoda
Metoodika, nõustamine, järelevalve

Kutseregistri pidamine

Kutset omistav Organ
Protseduurireeglid

Kutsetunnistuse väljaandja

Kutsekomisjon
Kutseeksamikeskuse tunnustaja

Kutseeksami materjalid ja korrad

Kutseeksamikeskus
Tunnustatud kutseeksami koht



Kutsetunnistuste väljastamine aastate lõikes tasemete järgi
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Kutsetunnistuste jaotumine valdkondade vahel
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Kasu? Töötaja

Selguse saamine olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel 
(kutsestandard)
Kutsetunnistus on kvaliteedimärk, tunnustus – inimese 
enesehinnangu kasvu allikas
Kutsetunnistus on konkurentsieelis – kergem saada tööd nii Eestis 
kui välismaal

Mõnes valdkonnas on töö saamise eeltingimuseks kutsetunnistuse 
olemasolu (sektoraalsed direktiivid)
Selgus koolitusvõimaluste kasutamisel, oma karjääri ja arengu 
planeerimine

Töötasu vastavalt kvalifikatsioonile (tuleviku suundumus)



Kasu? Tööandja

Kutsestandardid lihtsustavad personalipoliitika korraldamist
Kutsestandardid on aluseks ametijuhendite koostamisel
Kutsetunnistus tõendab töötaja kvalifikatsiooni – usaldus, selgus,
nö terade eraldamine sõkaldest
Mõnes valdkonnas on töö saamise eeltingimuseks kutsetunnistuse 
olemasolu (sektoraalsed direktiivid)
Töötasusüsteemi kujundamine vastavalt töötajate kvalifikatsioonile 
(tuleviku suundumus)
Töötajate kutseeksamite kompenseerimine – üks motivatsiooni 
allikas



Kasu?

KOOLITAJAD
Kutsestandardid näitavad ja kirjeldavad, mida tööturg vajab
Kutsestandardid on abiks koolituskavade koostamisel 
Kutsetunnistus tõendab töötaja kvalifikatsiooni – usaldus

RIIK
Kutsestandardid on abiks õppekavade väljatöötamisel ja 
haridussuundade planeerimisel
Kutsete süsteem võimaldab inimressursi hindamist ja planeerimist
riiklikult



Elu muutub 
lihtsamaks!

www.europassikeskus.ee

www.kutsekoda.ee



Area: 45 227 sq km
Population: 1,4 

million
Labour force: approx. 
609 000
Currency: Estonian 

Kroon 
15,646 EEK = 1 

EURO



Tööandja ootused

“Ma vajan töökäsi, aga saan kaasa inimese!”

Henry Ford (1863 – 1974)
USA autotööstuse rajaja



Kutsestandardi sisu

• Kutsenimetus : kutsetase, spetsialiseerumine, nimetus 

kutsetunnistusel

• Töö kirjeldus : töövaldkonnad ja ametinimetused, töö eesmärk ja 

sisu, tööülesanded, töövahendid

• Kutsenõuded: oskused, teadmised, isikuomadused ja hoiakud 

(kompetentsid) ning nõuded kutseomistamisel

• Üldinfo: kutsestandardi number, koostaja, kinnitaja, kehtivusaeg, 

NACE ja ISCO koodid, kutsetase EQF raamistikus

• Kutsenimetus võõrkeeltes



Töö tegemise eeldused

TULEMUS
Teadmised
Oskused
Vilumus
Isikuomadused          
Hoiakud
Motiivid



Kutse ja kutsetase
Kutse 

on tegevusvaldkonnas töötamiseks vajalike 

kompetentside - teadmiste, oskuste, vilumuse, võimete ja hoiakute kogum  

Kutsetase

5 kutsetaset

madalaim on I tase, kõrgeim V tase

kõik kutsealad ei eelda kutstasemete fikseerimist kõigil viiel tasemel



Kutseomistamine

Kutsekvalifikatsiooni tõendamine toimub

•isiku esitatud avalduse alusel ja 

•on vabatahtlik, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti



Kutsekvalifikatsiooni omistav organ (KOO)

Tegevusluba kutsekvalifikatsiooni omistamiseks või taotleda 
era- või avalik-õiguslik juriidiline isik 

või
asutus, kelle tegevuse hulka kuulub vastava kutsetegevuse 
arendamine või vastav kutse-, eri- ja ametialane koolitus



Tingimused KOO õiguste taotlemiseks

organil peab olema piisav arv vajaliku hariduse, väljaõppe 
ja kogemustega töötajaid

organil peavad olema vahendid, mis võimaldavad 
kutsekvalifikatsiooni omistamist läbi viia

organ peab olema võimeline tegutsema sõltumatult, 
asjatundlikult, erapooletult ja mittediskrimineerivalt

organ peab vastama muudele õigusaktis sätestatud nõutele



KOO tegevusloa taotlemine

kirjalik taotlus vastavale kutsenõukogule

kutsekomisjoni  tegevusstatuut (vastutus, õigused,    
koosseis, moodustamine, töökord)

kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord
(aluseks KN poolt kinnitatud kutsestandard)

KOO-le annab tegevusloa vastav kutsenõukogu



Kutsekomisjon

Moodustatakse KOO juurde töötajate, tööandjate,
kutse - ja erialaühenduste esindajatest

Eesmärk 
arendada ja hinnata valdkonna töötajate kutseoskusi



Kutseeksam

• On protseduur taotleja kompetentsuse hindamiseks

• Koosneb ühest või mitmest alltoodud osast:
kirjalik eksam
suuline eksam
praktiline eksam (proovitöö)
dokumentide alusel hindamine



Kutsetunnistus

dokument,
mis kinnitab, et inimene on 
läbinud kutseomistamise protsessi 
ja tal on kutsealal töötamiseks 
vajalikud 
oskused ja teadmised

väljastatud 12 061 kutsetunnistust



Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa

Ülesandeks on anda 
lisainformatsiooni konkreetse 
kutsetunnistuse kohta

Ilma kutsetunnistuseta ei ole 
tal õiguslikku tähendust 
ega ei asenda kutsetunnistuse 
originaali



Kutseseadus § 10¹, lg 1
Kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kulud kaetakse:

• Kutsekvalifikatsiooni tõendamist taotleva isiku poolt
• Tasemekoolituse lõpetajatele aasta jooksul pärast lõpetamist 

õppetööks ettenähtud vahenditest
• Töötajatele tööandja poolt tööalaseks koolituseks ettenähtud 

vahenditest
• Riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatele ja 

teenistujatele ning pedagoogidele TKS alusel koolituseks 
ettenähtud vahenditest

• Töötutele ja tööotsijatele koolituse tellinud kohaliku 
tööhõiveameti tööturukoolituseks ettenähtud vahenditest



Miks sertifitseerimine?

Läbipaistvus & Võrreldavus
Kutseeksami sisu, vorm ning protseduurireeglid on sarnased 
sõltumata läbiviimise kohast 
Kutseeksami sisu ning selle läbiviimise kirjeldus (juhend) 
avalikud ja kättesaadavad kõigile
Õpetamise ja hindamise lahusus
Hindajaks sõltumatu, koolitatud eksamikomisjon
Eksamitulemused võrreldavad



Miks sertifitseerimine?

Ajakohasus
Kutseeksami nõuded vastavuses ajas muutuvate KS 
nõuetega – KS nõuded vastavuses ajas muutuvate tööturu 
tegelike vajadustega 

Paindlikkus
Kvalifikatsiooni tõendamise vormid kooskõlas erinevate 
kvalifikatsioonitasemete vajadustega



Miks sertifitseerimine?

Võrdsed võimalused
Kutseeksami sooritamine võimalik nii koolilõpetajatel 
kui kogemustega töötavatel inimestel
Kutsetunnistus – võrdsed võimalused tööturul

Kutsetunnistus kui adekvaatse info allikas
Kutseeksami sisu avab kutseoskuste olemuse 
(kombinatsioon erinevatest kutseeksami vormidest 
vastavalt kutse iseloomule)



Kaubanduse valdkond

Töötajate arv
Kaubanduses kokku 80 000
Jaekaubanduses 45 000

Trend – uute töökohtade loomine - igal aastal 
vajatakse 2000 

uut töötajat

Riiklik kutseõpe
Õpetatakse 10 kutsekoolis
Igal aastal asub õppima ca 350 õpilast 



Kaubanduse valdkonna kutsestandardid

Kutsestandardid

• Müüja I, II, III

• Müügiassistent III

• Müügiesindaja III

• Müügijuht IV



Sertif Kaubanduse valdkonnas

Kutset Omistav Organ
Eesti Kaupmeeste Liit 

Tegevusloa väljastas Teeninduse Kutsenõukogu 
16.12.2002

Kutsetunnistused
2004-2006 väljastatud 310 müüja I kutsetunnistust
Eksami läbimine – 87 %



Kutsetunnistuste väljastamine KOO-de kaupa
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Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Eesti Jumestajate ja Grimeerijate Ühendus
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus
Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing
OÜ Puhastusekspert



Kutsete võrdlemise rahvusvahelises ulatuses

Eesti kutsete süsteemi arendamine ja harmoniseerimine EL 
riikide vastavate süsteemidega

Eesti kutsete süsteemi võrdlemine Euroopa Kvalifikatsioonide
Raamistikuga (EQF) 

Metaraamistik on vahend, mis võimaldab erinevaid 
kvalifikatsiooniastmestikku üksteisega siduda ja võrrelda



Metaraamistik 
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ESF projekt  
Kutsete süsteemi väljaarendamine

Eesmärk:
Eesti riigis toimib jätkusuutlik kutsete süsteem,  mis tagab 
töötajate elukestva õppe – kutsealase väljaõppe ja täiend-
ning ümberõppe – vastavuse tööturu vajadustele 

• Kestus:
36 kalendrikuud

• Tegevuste algus- ja lõppkuupäev:
01.01.2005 – 31.12.2007



ESF projekti tulemusena

• arendatakse välja kutsestandardite süsteem 

• luuakse üleriigiline kutseomistamise võrgustik

• korrastatakse kutsete süsteemi rakendumist toetavat 
õiguslikku ruumi

• viiakse läbi kutsete süsteemi ja projekti tulemusi 
tutvustav teavitustegevus ning reklaamikampaania



Riiklik kutseregister

Registrisse on kantud järgmised andmed:

• kutsenõukogud
• kutsestandardid 
• kutsetunnistused (saaja, väljaandja, omistatud kutse

nimetus)
• kutset omistavad organid



Kes? Kutsenõukogu (KN)

On vastava tegevusvaldkonna töötajate tööandjate, 
kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate 
koostööorgan

KN tegevuse eesmärk on vastava valdkonna kutsete 
süsteemi arendamine ja rakendamine

Tegutseb 16 kutsenõukogu



Kutsenõukogud

1. Äriteenindus ja muu äritegevus 17.12.1998
2. Teenindus 17.12.1998
3. Metsatööstus 17.12.1998
4. Tervishoid ja sotsiaaltöö 17.12.1998
5. Ilu- ja Isikuteenindus 17.12.1998 – 27.02.2004
6. Ehitus, kinnisvara ja geomaatika 18.12.1998
7. Kergetööstus 22.09.1999
8. Masina-, metalli- ja aparaaditööstus 22.09.1999
9. Toiduainetetööstus ja põllumajandus 22.09.1999



Kutsenõukogud

10. Transport ja logistika 22.09.1999
11. Energeetika, mäe- ja keemiatööstus 22.09.1999
12. Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon    22.09.1999
12. Insenerid 08.05.2001
14. Õigus- ja sisekaitse 06.06.2002
15. Rahvakunst ja käsitöö 06.06.2002
16. Raamatukoguhoidjad 26.11.2002 – 8.12.2003
17. Kultuur 16.07.2003
18. Haridus 26.11.2004



Kes? Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus           
Kutsekoda

Asutatud 31.08.2001 vastavalt Kutseseadusele

Alustas tegevust 1. 10. 2001

Asutajad:
Eesti Kaubandus - Tööstuskoda 
Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliit
Eesti Ametiühingute Keskliit
Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon 
Eesti Vabariik

Alates 01.01.2004 HTM haldusalas



Kutsekoda

• on koostöökeskkonna looja

• on Eesti tööturu osapoolte ja Euroopa partnerite poolt 
tunnustatud kutsete süsteemi arendaja



Kutsekoda tänab



Kutsestandardite esma- ja uustöötluste väljatöötamine 
aastate lõikes
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