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EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK 

 

Tallinnas         12. detsembril 2013.a. 
 
Päevakorrapunkt nr. 3 
Treenerite kutsestandardite ja kutse andmise korra heakskiitmine 
 
 
Algus 
Treenerite kutsekvalifikatsiooni rakendamine otsustati V Eesti Spordi Kongressil 2002.a.  
Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas 2003.a. treenerite kutsestandardi (tasemed Treener I, II, III, IV ja V), 
kutseandmise korra ja kutseandjaks Eesti Olümpiakomitee. Esimesed treenerikutsed anti juunis 2004.  
10-aastase perioodi jooksul on rakendatud 58 treenerite kutsekomisjoni, kutset on  antud/taas-
tõendatud 75 spordiala/liikumisharrastuse vormi treeneritele ligi 8000 korral, kutsetunnistust omab 
3400 treenerit. 
 

Põhjused muutusteks 
Muutused Euroopa ja Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemis mõjutavad paratamatult meie treenerite 
kutsekvalifikatsiooni süsteemi. 
23. aprillil 2008.a. võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu soovituse Euroopa ühtse elukestva õppe 
kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework - EQF) rakendamiseks.  
Euroopa Liidu liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrdlemiseks loodud EQF, 8-tasemeline võrdlus-
raamistik, millega kõik riigid oma kvalifikatsioonid  suhestavad ja mis muudab teiste riikide 
kvalifikatsioonid paremini mõistetavaks ka väljapool seda riiki. 
 

22. mail 2008.a. vastu võetud Kutseseadus kinnitab Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku (EKR), mis 
jaguneb kaheksaks tasemeks, kusjuures 1. tase on madalaim ja 8. tase kõrgeim.   
EKR tasemekirjeldused on identsed EQF-i tasemekirjeldustega, mis tähendab, et kirjeldades EKR 
süsteemis kaheksal tasandil mingit kutset, teeme seda kohe EQF raamistikus ja arusaadavalt teistele 
Euroopa Liidu riikidele. 
 

Kutseseadusega määrati senikehtivate kutsestandardite kasutamisajaks kuni 1. jaanuarini 2014.a., mis 
tähendab, et 2003.a. kinnitatud ja hiljem korduvalt täiendatud treeneri kutsestandard tuleb uuendada 
kehtiva Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku alusel.    
 

Muutused treenerikutses 
Üleminek Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistikule on toimunud kahes järgus. 
Esimene ehk vormiline muutus. 
Senikehtinud treeneri kutsestandardi põhjal antud/antavad kutsed viie taseme skaalas suhestati EKR-ga, 
st. ka EQF-ga Kutsenõukogude Esimeeste Kogu otsusega järgmiselt: 
Treener I = EKR 3 (EQF 3) 
Treener II = EKR 4 (EQF 4) 
Treener III = EKR 5 (EQF 5) 
Treener IV = EKR 6 (EQF 6) 
Treener V = EKR 7 (EQF 7)   
Sisuliselt jäi kutseandmisel aluseks „vana“ kutsestandard, antud kutse tehti võrreldavaks EKR skaalas. 
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Teine ehk sisuline muutus. 
Töötati  välja uutele nõuetele vastavad treeneri kutsestandardid EKR/EQF tasemetel 3.-8. 
 

Kutsestandardites sätestatud nõuded on kompetentsi- ja tulemipõhised. 
Kutsestandardi alusel hinnatakse kompetentsi olemasolu (väljundit), lisaks hinnatakse kompetentside 
hankimist (sisendit) säilitades kontrolli teadmiste hankimise mahu ja kvaliteedi üle.  
 

Koostatud on kuus treeneri kutsestandardit (tasemetel 3 - 8), tase 3 on madalaim, tase 8 kõrgeim. 
Vähendamaks segadust tasemete numbrite kasutamisel eelkõige kõnes, aga ka kirjas (kus küll erinevus 
Rooma ja Araabia numbrites), on kehtestatud treenerikutse nimetused: 
Senised kutsetasemed  EKR/EQF kutsetasemed treenerikutse nimetus 
Treener I    EKR 3    abitreener 
Treener II    EKR 4    nooremtreener 
Treener III    EKR 5    treener 
Treener IV    EKR 6    vanemtreener 
Treener V    EKR 7    meistertreener 
     EKR 8    eliittreener 
  

Kutseandmisel, taastõendamisel märgitakse kutsetunnistusele, kutseregistrisse ja treenerite registrisse 
kutse nimetus, EKR tase ja spetsialiseerumine, milleks on spordiala või liikumisvorm. 
 

Kutseseadusest tuleneva korra kohaselt kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu 20.11.2013 kutseasutuse 
(Kutsekoda) poolt algatatud ja töörühma poolt koostatud kutsestandardid, samuti kutsea ndmise korra. 
 
Kutsestandardid, kutse andmise kord ja täiendavad juhendid kutseandmiseks lisatud. 
 
Eesti Olümpiakomitee esindajate kogu otsustab: 
 
Kiita heaks treenerite kutsestandardid abitreener, tase 3; nooremtreener, tase 4; treener, tase 5; 
vanemtreener, tase 6; meistertreener, tase 7 ja eliittreener, tase 8 
 
Kiita heaks kutse andmise kord treenerikutsetele ja kutse andmise täiendavad juhendid 


