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Mis kasu on 
kutsestandarditest?
Kutsestandard kirjeldab minimaalseid kutseoskusnõuded ametialal edukaks tegutsemi-
seks. Kutsestandardid valmivad ettevõtjate ja koolide koostöös. Kutsestandardite koos-
tamisel kasutatakse OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduste uuringute tulemusi ning 
teiste riikide näiteid. 

Kutsestandardid on aluseks kutse- ja kõrgkoolide õppekavadele ning töötajate oskuste 
hindamisele ja kutse andmisele. Osades ametites saavad töötada vaid kutsetunnistu-
sega spetsialistid, tegemist on reguleeritud kutsetega.   

Samuti kasutatakse kutsestandardeid ettevõtetes ametijuhendite koostamisel ning töö-
tajatele koolituste pakkumisel. Kutsestandardid on karjäärinõustajatele infoallikaks eri-
nevate ametite tööülesannete ning vajalike oskuste kohta. Oluliseks kutsestandardite 
kasutusalaks on ka kutsetasemete võrdlemine nii Eestis kui eri riikide vahel.

Kutsestandardite jagunemine kasutusalade vahel 

2018. aasta 10. oktoobri seisuga kehtib 570 kutsestandardit. 

Kutsestandardite jagunemine töömaailma ja õppeasutuste vahel

Kõrghariduse 
õppekavade aluseks 

8%

Reguleerimata  
kutsed 
27%

Reguleeritud  
kutsed  
35%

Kutsehariduse 
õppekavade aluseks 

30%

Õppekavadega  
seotud kutsed 

38%

Töömaailma  
kutsed 
62%
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Kutsestandardid on õppekavade aluseks

Kutsestandardi kasutamine õppekava aluseks tagab, et õpitu vastab tööturu vaja-
dusele ning omandatud oskused on võrreldavad nii üle Eesti kui rahvusvaheliselt.

Kutsestandardid on aluseks peaaegu kõigi kutsehariduse ja kümnetele kõrghariduse 
õppekavadele. Laialdaselt kasutatakse kutsestandardeid ka täiend- ja ümberõppe 
koolituskavade koostamisel ning täiskasvanukoolituse asjakohasuse ja kvaliteedi 
hindamisel. Kutsestandardid aitavad ühtlustada erinevate õppekavade ja koolituste 
sisu. 

Kutsestandardid kutse- ja kõrghariduse õppekavade aluseks 

Kutsestandardid on kutse andmise aluseks 

Kutsestandardid võimaldavad hinnata inimeste ametialaseid oskusi. Neis kirjel-
datakse erinevate ametite tööülesandeid ja kutseoskusnõudeid.

Kutse andmisel toimub inimese oskuste võrdlemine kutsestandardis kirjeldatud kutse- 
oskusnõuetega. 

Kõrgharidus 
24%

Kutseharidus 
76%

+        -
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Mis kasu on kutse 
andmisest ja 
kutsetunnistusest?
Kutsetunnistus võimaldab inimesel tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ning 
aitab ettevõtjatel  ja klientidel valida oskustega töötajaid ning teenusepakkujaid. 

Kutsetunnistuse omandamine on vabatahtlik, kui õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti. 
Kõige enam on kutsetunnistusega töötajaid muidugi elualadel, kus ilma kutsetunnistu-
seta töötamine on keelatud. 

Reguleeritud elualadel ilma 
kutsetunnistuseta töötada ei tohi 

Erinevad ametkonnad on õigusaktidega kehtestanud regulatsioone, kus vastavas 
ametis võib töötada vaid kutsetunnistusega isik. Sel puhul on tegemist reguleeritud 
kutsetega. 

Reguleeritud ja reguleerimata kutsed 

Tegemist on kutsealadega, kus ebapädev tegutsemine võib olla ohuks inimeste elule, 
tervisele või mis on seotud suurte finantsriskidega. Ohu ja riskide minimeerimise üheks 
garantiiks on töö kvaliteet ja vajalike oskustega töötajad. Vaid erialase hariduse oman-
damine ei ole neis valdkondades töötamiseks piisav. Töötajate oskused peavad olema 
usaldusväärselt hinnatud. Kutseeksamil oma oskuste tõendamist ja kutsetunnistuse 
omandamist peetakse siin parimaks lahenduseks. 

Kutsetunnistusega spetsialistide kaasamise nõue on sageli sisse kirjutatud riigihangete 
ja konkursside tingimustesse. 

Regulatsioonidega seotud 
57%

Reguleerimata 
43%
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Paljud kutsed on seotud tööandjate ja töötajate esindajate vahel sõlmitud kokkulepe-
tega, mis annavad kutsetunnistuse omajale eelise kutsetunnistuseta töötajate ees. Näi-
teks kutsetunnistusega koorijuhtidele kindlustatakse teatud tasemel töötasu. 

Kõige enam on kutsetunnistuse kaudu ametialast tegevust või pädevuspiire reguleeri-
nud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, nt ehituse ja raudtee kutsed. 

Suhteliselt suure osa kutsetunnistuste alusel reguleeritud kutsetest moodustavad ka 
sotsiaaltöö ja tervishoiuvaldkonna kutsed. 

Siseministeeriumi haldusalas on arvukalt regulatsioone seotud turvatööga. 

Haridusministeerium on reguleerinud kutsetunnistuste kaudu muuhulgas õpetajate töö, 
Kultuuriministeerium sporditreenerite tegevuse.

Kutsetunnistuse alusel regulatsioone kehtestanud ametkonnad  
ja reguleeritud kutsete arv 10. oktoobril 2018

   

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Keskkonnaministeerium

Kultuuriministeerium

Maaeluministeerium

Justiitsministeerium

Rahandusministeerium

25

23

17

10

9

5

4

1

103

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium
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Kutsetunnistuste arv regulatsioone kehtestanud  
ametkondade kaupa 10. oktoobril 2018

Kutsetunnistus aitab valida teenusepakkujat 
või töötajat

Vabatahtlik kutse taotlemine toimub ametites, milles tegutsemiseks ei ole kutsetun-
nistus õigusaktidega nõutud. Tavaliselt soovitakse kutsetunnistust taotleda selleks, et 
tõendada oma oskusi ning eristuda ametikaaslastest oma ala tõelise professionaalina. 
Oluline on ka tööalase arengu toetamine, andes töötajatele võimaluse kogemuse ja 
oskuste kasvades tõendada oma kõrgemat kutsetaset.

Kutsestandardeid kasutatakse ka töötajate täiendkoolituste planeerimisel ja koolitus- 
kavade koostamisel. Mõnes sektoris eelistavad ettevõtjad töötajateks värvata kutse- 
tunnistusega kandidaate, näiteks puhastusteenindajaid laevades ja majutusasutustes. 

Kutsestandardeid on  vaja ka kodanike ja tarbijate kaitseks. Eestis tegutseb suurel hul-
gal teenusepakkujaid, kelle oskused ja sellest tulenev teenuse kvaliteet ei ole hinnatud. 
Kutsestandard aga kirjeldab, mida kutsetunnistusega inimene teab ja oskab. Tarbijatel 
on võimalik kutsetunnistuse olemasolu kontrollides otsustada, millist ettevõtjat või tee-
nuse osutajat eelistada. 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Keskkonnaministeerium

Kultuuriministeerium

Maaeluministeerium

Justiitsministeerium

Rahandusministeerium

Muud

8993

3014

7818

2580

1591

3220

670

391

34

873
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Kutseõppuritele hea õppe garantii

Kutseõppe lõpetajate kutseeksameid töötavad välja ja valdavalt ka korraldavad konkursi 
alusel õiguse saanud kutse andjad – kutse- ja erialaliidud. Koolilõpu kutseeksamiga 
hindavad tööandjate esindajad nii lõpetaja valmisolekut töötamiseks kui ka kooli 
suutlikkust kutsestandardile vastavat õpet pakkuda.

Kutseõppe lõpetajate kutseeksamid võimaldavad tööandjatel saada otsest 
tagasisidet kutsestandardites kokkulepitud taseme saavutamise kohta kooli 
lõpetamisel ja muudavad erinevate kutsekoolide õpitulemused võrreldavaks, 
tagavad ühtlase kvaliteedi ja suurendavad tööandjate usaldust kutseõppe vastu.

Kutse andjad tegutsevad erapooletult, 
ühtsete põhimõtete ja kvaliteedikriteeriumite 
järgi 

Kutse andja valimiseks korraldab Kutsekoda avaliku konkursi. Valdkonna kutsenõukogu 
otsustab konkursi võitja. Ühel alal saab Eestis tegutseda korraga vaid üks konkursiga 
valitud kutse andja. Kutse andja õigus kehtib viis aastat. 

Kutse andjaks kandideerimisel peab organisatsioon tõendama oma võimekust kutse- 
eksameid korraldada ning tegutseda erapooletult ja vältida diskrimineerimist. Selle 
tagamiseks moodustab iga kutse andja kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad tööandjad, töö-
tajad ning kutse- ja kõrgkoolide esindajad. Kutse taotlejate hindamiseks moodustatakse 
hindamiskomisjonid. 

Kutse andjate õiguspärast ja kvaliteetset tegevust toetab Kutsekoda, teostades vajadu-
sel ka järelevalvet. Oluline on ka Kutsekoja roll kutse taotlejate küsimustele vastamisel, 
pretensioonide ja vaiete lahendamisel.  
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Kutsesüsteemi toimimine
Kutsestandardite koostamise ja kinnitamise üle otsustab 14 valdkondlikku kutsenõu-
kogu. Kutsenõukogude arvu ja valdkonnad on määranud Vabariigi Valitsus. Lisaks 
valivad kutsenõukogud kutse andjad, määravad kutsestandardite töörühmade liikmed, 
annavad koolidele kutse andja õigused ja teevad muid olulisi kutsesüsteemiga seotud 
otsuseid. 

Kutsenõukogudes on liikmeid kokku ligi 300. Aastas toimub reeglina kaks töökoosolekut 
ning lisaks veel kaks elektroonilist hääletamist.

Osapoolte esindatus kutsenõukogudes 

Kutsestandardite koostamise ja uuendamise töörühmade töös osales 2017. aasta jook-
sul kokku 385 inimest.

Kutsestandardi koostamiseks korraldatakse keskmiselt 7 koosolekut. 

Eri osapoolte esindatus kutsestandardi töörühmades 

Riik 11% Tööandjad ja töötajad  
62%

Kutse- ja kõrgkoolidd  
27%

Ametiühingud 
5%

Kutse- ja kõrgkoolid 
17%

Riik 23%

Kutse- ja erialaühendused  
31%

Tööandjad 
24%
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SA Kutsekoda

Kutsekoda ehitab silda hariduse ja tööturu vahele – arendab kutsesüsteemi ehk 
korraldab kutsestandardite koostamist ja uuendamist, kutsenõukogude tööd, kutse 
andjate avalikke konkursse ning toetab kutse andjaid ja peab kutseregistrit. Lisaks 
koostab Kutsekoda aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis OSKA tuleviku tööjõu ja 
oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses 
ning täiendõppes. 

Tere tulemast!



2017. aastal:

 koostati ja uuendati 104 kutsestandardit, kokku on kehtivaid kutsestandardeid 565

 väljastati 10 621 kutsetunnistust, kokku on väljastatud ligi 135 000 kutsetunnistust 
(kehtivaid 86 200)

 väljastati 886 osakutsetunnistust, kokku kehtivaid 3 800 

 kanti koolilõpudokumendile 1 080 kutset, kokku kehtivaid 3 100

 tegutseb 104 kutse andjat ja 18 koolilõpu kutset andvat kutse- ja kõrgkooli

www.kutsekoda.ee



 Kutsestandardi kasutamine õppekava aluseks tagab, et õpitu vastab tööturu 
vajadusele ning omandatud oskused on võrreldavad nii üle Eesti kui rahvus-
vaheliselt.

 Kutsestandardid võimaldavad hinnata inimeste tööalaseid oskusi. Neis on 
kirjeldatud ametite tööülesandeid ning kutseoskusnõudeid.

 Kutsetunnistus võimaldab inimesel tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ning 
aitab tööandjatel ja klientidel valida oskustega töötajaid ning teenusepakku-
jaid.

 Kutseõppe lõpetajate kutseeksamid:

 võimaldavad tööturu osapooltel saada otsest tagasisidet kutsestandar-
dites kokkulepitud taseme saavutamise kohta kooli lõpetamisel;

 muudavad erinevate kutsekoolide õpitulemused võrreldavaks, tagavad 
ühtlase kvaliteedi ja suurendavad tööandjate usaldust kutseõppe vastu.

 Kutsetunnistus tagab töötamiseks vajalike oskuste olemasolu ka reguleeritud 
ametites.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.  
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav  

selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest. 

Kaasrahastanud 
Euroopa Liit


