
 

Kutse andmise korraldamise üldine tegevuskava 2017. a 
 
Tegevuskava lähtub KUTSE ANDMISE KORRAST karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutsetele. Tegevused on 

iga-aastased, kutse andmine kuulutatakse üldjuhul välja vähemalt üks kord aastas, suurema hulga taotlejate korral 

maksimaalselt kaks korda aastas . 
Lühendid: KK - kutsekomisjon, HK - hindamiskomisjon 

tegevus aeg teostaja indikaator 

Kutse andmise 
väljakuulutamine ja 
kutse andmisega 
seotud teabe 
avalikustamine 

kolm kuud enne 

kutseeksamit; KK 
koosolek 5.05 

Kutsekomisjon Kutse andmisega seotud teave (tegevuste ajad 

ja tingimused) on KNÜ kodulehel, facebookis, 
liikmete ja muudes valdkonnaga seotud listides; 

teavet edastatakse valdkonnasisestel 

seminaridel jms. 

Infoseminar kutse 
taotlejatele  

8.06 TLÜs kõigile 
huvilistele 

Kutsekomisjoni 

poolt määratud 

isikud  

Kutset taotlejad on informeeritud kutse 

andmise korrast, tingimustest ja taotlejale 

esitatavatest nõuetest. Dokumentide esitamise 

tähtaeg on määratud. 

Hindamiskomisjoni 
moodustamine 

1 kuu enne 

kutseeksamit  

Kutsekomisjon  Kutsekomisjon on nimetanud vähemalt 3-

liikmelise hindamiskomisjoni, kes hindab kutset 

taotleva isiku kompetentsuse vastavust 

kutsestandardi nõuetele. 

Dokumentide 
laekumine 
kutsekomisjonile 

10.okt 2017   

Kutset taotlejate 
dokumentide tehniline 

menetlemine 

3 nädalat enne 

kutseeksamit 
 

kutsekomisjoni 

poolt määratud 
isik 

Dokumentide tehniline vastavus taotleja 

soovitud tasemele on analüüsitud. 
Registreeritud ja tähtajaks korrektselt esitatud 

taotlusdokumendid on suunatud hindamise II 

etappi. Registreerimisest on taotlejat teavitatud 

kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast 

dokumentide esitamise tähtaega. 

Kutset taotlejate 
dokumentide sisuline 

analüüs 

1 kuu pärast 

dokumentide 

esitamist;  
 

Hindamis-

komisjonid 

Dokumentide sisuline vastavus taotleja soovitud 

tasemele on analüüsitud ja tulemused taotlejale 

teatatud 5 tööpäeva jooksul pärast 

hindamiskomisjoni koosolekut. 

Kutseeksam. Taotleja 
kompetentside 
hindamine kaasuse 
analüüsi ja/või 
intervjuu põhjal 

17. nov. 2017 Hindamis- 

komisjon 

Intervjuu ja/või kaasuse analüüs ning vestlus 

taotlejaga on läbi viidud, komisjon on hinnanud 

taotleja vastavust hindamislehtede (vorm H1 või 

H2) alusel. 

Kutse andmise 
otsustamine 

hiljemalt 2 
nädalat pärast 

kutseeksamit,  

Kutsekomisjon Kutsekomisjon on tutvunud hindamiskomisjoni 
ettepanekuga ja otsustanud taotleja vastavuse 

kutsestandardi nõuetele. Otsusest teavitatakse 

taotlejat pärast koosolekut 15 tööpäeva jooksul, 

hiljemalt 15.nov. Madalama taseme 

nõusolekute ja vaiete tähtaeg taotleja hiljemalt 

22.dets. 

Kutsetunnistuste 
väljastamine 

hiljemalt üks kuu 

pärast otsuse 

vastuvõtmist 

Kutsekomisjoni 

esimees 

Kutsetunnistus on väljastatud ja esimesel 

võimalusel taotlejale edastatud (nt. lähimal 

pidulikul üritusel). 

Kutse andmise 
dokumenteerimine ja 
dokumentide 
säilitamine 

pidev Kutsekomisjoni 

poolt määratud 

isik 

Kutse andmine on dokumenteeritud ja 

dokumendid on säilitatud vastavalt 

isikuandmete kaitse seadusele ja juhindudes 

arhiivieeskirjas sätestatust. 

Kutse andmise 
korraldamise ning 

vastavalt 
Kutsekoja 

Kutsekomisjoni 
esimees 

Kutse andmise korraldamise aruanne ning kutse 
andmisega seotud rahaliste vahendite 
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kutse andmisega 
seotud vahendite 
kasutamise aruande 
esitamine Kutsekojale 

määratud 

tähtajale 1 kord 

aastas  

kasutamise aruanne on määratud tähtajaks 

Kutsekojale esitatud.  

Järgmise kutseeksami 
aja määramine ja 
ettevalmistavate 
ülesannete jaotus 

jooksva aasta 

alguses 

Kutsekomisjon Järgmise perioodi kutseeksamite vajadus on 

analüüsitud (tõenäoline esmataotlejate ja 

taastõendajate hulk) ning aeg on määratud ja 

ettevalmistavad ülesanded on kutsekomisjoni 

liikmete vahel jaotatud. 

 


