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EESTI LOOVTERAAPIATE ÜHINGU KUTSE ANDMISE KORD
LOOVTERAPEUT, TASE 7 KUTSELE
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ÜLDOSA

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:
1.1.1 Loovterapeut, tase 7 spetsialiseerumisega: kunstiterapeut, tase 7; muusikaterapeut, tase
7; tantsu- ja liikumisterapeut, tase 7.
1.2

Kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise
positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt
kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja, Eesti Loovteraapiate
Ühing (edaspidi ELTÜ) ja kinnitab Tervishoiu Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).

1.4

Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu
koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu
muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).
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KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE
ESITATAVAD DOKUMENDID

EELTINGIMUSED

JA

2.1
Kutse taotlemise eeltingimused:
2.1.1 Kutse Loovterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
a) Erialane haridus
a. Loovteraapia magistritaseme haridus.
b. Muu magistritaseme haridus, soovitatavalt meditsiini-, tervise-, sotsiaal-,
psühholoogia- või haridusteaduse valdkonnas. Kui jääb puudu hindamisstandardis
nõutavaid aineid, saab arvestada ülikooliõpingutest eraldiseisva täiendusõppe
korras läbitud kursusi, mis sobivad erialaseks täienduseks. Loovteraapia
spetsialiseerumissuuna koolituse maht peab olema vähemalt 60 EAP, mis sisaldab
loovteraapia spetsialiseerumissuuna teoreetilis-metoodilisi aluseid, kogemusõpet,
uurimuslikku lõputööd ning superviseeritud ja dokumenteeritud praktikat, kus
klienditöö maht on minimaalselt 250 akadeemilist tundi, rühmasupervisiooni maht
minimaalselt 90 akadeemilist tundi.
b) Erialane töökogemus:
Praktiseerimine loovteraapia alal vähemalt üks aasta (vähemalt 200 dokumenteeritud
klienditöö tundi) loovteraapia koolituse lõpetamise järgselt.
2.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
kutse taotlemise avaldus koos selle juurde kuuluva professionaalse tegevuse ankeediga,
koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
haridust ja täienduskoolituste läbimist tõendavad dokumendid,
loovterapeutilise töö aruanne ja seda tõendavad dokumendid,
juhtumianalüüs,
eneseteraapiat (vähemalt 30 seanssi) tõendavad dokumendid.

Vastavalt loovteraapiaalase hariduse tasemele ja vormile lisadokumendid:
h) hariduse analüüsi tabel,
i) loovterapeutilise praktika aruanne.
Taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ja vormid on kättesaadavad Hindamisstandardis
(http://www.loovteraapiad.ee/hindamisjuhendid.html)
2.3
Kutse taastõendamise eeltingimused:
2.3.1 Kutse loovterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused on:
a) kutse loovterapeut, tase 7 kutse olemasolu, mille lõppemisest ei ole möödunud enam
kui üks aasta.
b) praktiseerimine loovteraapia alal kutse taastõendamisele eelnenud seitsme aasta jooksul
keskmiselt 0,25 koormusega täistööajast vähemalt 4-aastase perioodi jooksul
c) taotleja on kutse taastõendamise avalduse esitamisele eelnenud seitsme aasta jooksul
läbinud loovteraapia alaseid täienduskoolitusi keskmiselt 80 tundi aastas vähemalt 4aastase perioodi jooksul. Soovitav proportsioon on 1/3 (ca 100 tundi) loovteraapia
spetsialiseerumisalaseid täienduskoolitusi ja 2/3 muid loovteraapiaalaseid
täienduskoolitusi.
2.4

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
taotlus
maksekorraldus või muu tõend kutse taastõendamisega seotud kulude tasumise kohta,
tõend varasema kutsekvalifikatsiooni kohta,
tõendid, mis näitavad, et taotleja on kutse taastõendamise avalduse esitamisele eelnenud
seitsme aasta jooksul töötanud loovteraapia alal,
e) tõendid, mis näitavad, et taotleja on läbinud loovteraapia alaseid täienduskoolitusi.
a)
b)
c)
d)

2.5
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA)
korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad
eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.
2.6
Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt,
arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.
Loovterapeudi kutse kutsekomisjoni (edaspidi kutsekomisjon) kutse andmisega seotud
dokumentide menetlemise kord määrab kindlaks:
a) avalduste ja dokumentide registreerimise;
b) dokumentide olemasolu ja eeltingimustele vastavuse kontrolli;
c) dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud
puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning taotleja teavitamine.
2.6.1 Dokumentide menetlemist korraldab kutse andja poolt määratud vastutav isik (edaspidi
vastutav isik).
2.6.2 Kutsekomisjonile saadetud dokumendid registreeritakse vastutava isiku poolt Eesti
Loovteraapiate Ühingu (edaspidi ELTÜ ) dokumendihaldussüsteemis.
2.6.3 Kutsekomisjon avalikustab hindamise toimumise aja, koha ja omistatavate kutsete
nimetused kutse andja kodulehel hiljemalt 30 päeva enne dokumentide esitamise
tähtaega.
2.6.4 Hindamine toimub nelja nädala jooksul pärast taotluse ja dokumentide esitamise
tähtaega.
2.6.5 Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatud dokumentide olemasolu kontrollib ja
vajadusel nõustab kutse taotlejalt puuduste kõrvaldamist viie kalendripäeva jooksul
vastutav isik.
2.6.6 Dokumentide nõuetele vastavuse ja kutse taotlemise eeldustingimuste täitmist
kontrollivad kutsekomisjoni poolt määratud isikud ja vajadusel nõustavad kutse taotlejat
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puuduste kõrvaldamisel orienteeruvalt kolme nädala jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata
vastutava isiku poolt määratud tähtajaks, loetakse dokumendid mitte esitatuks;
mittekvalifitseerumisest informeeritakse kirjalikult kutse taotlejat.
2.6.7 Mittekvalifitseerumise korral tagastatakse kutse taotlejale kutseeksami tasust (320 eur.)
260 eurot. Kuna hindamisele saamine selgub peale dokumentide eeltingimustele
vastavuse kontrollimist, siis 60 eurot kutseeksami tasust jääb selle töö katteks so.
dokumentide läbivaatamise ning kutsekomisjoni tasu.
2.6.8 Dokumentide vastavuse korral teavitatakse kutse taotlejat hindamisele lubamisest ja
hindamise toimumise kohast ning ajast.
2.6.9 Kutse andmisest või mitteandmisest teavitab kutsekomisjon kutse taotlejat kirjalikult
kolme nädala jooksul pärast hindamise toimumist.
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TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
Taotleja kompetentsust hindab kutsekomisjoni poolt määratud hindamiskomisjon.

3.1

3.2
Taotleja kompetentsuse hindamise korraldus, hindamiskriteeriumid ja -vormid on
esitatud hindamisstandardis. Hindamisstandard on kättesaadav ELTÜ kodulehel
(www.loovteraapiad.ee).
3.3
Kutse loovterapeut, tase 7 spetsialiseerumise visuaalkunsti-, muusika-, tantsu- ja
liikumisteraapia kompetentsuse hindamismeetodid:
a) juhtumianalüüs,
b) personaalse loovterapeutilise töö analüüs,
c) intervjuu.
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KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1

ELTÜ kuulutab kutse andmise välja 1 korda aastas.

4.2
teabe:
a)
b)
c)
d)

ELTÜ loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase
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avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
hindamiste toimumise ajad,
tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

5.1
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal
iga taotleja kohta eraldi.
5.2

ELTÜ teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

5.3

Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

5.4
Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse
andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras
vaide esitamisega ELTÜ-le või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse
alusel.
5.5
Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.
5.6
ELTÜ sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel
sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu
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kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.
5.7
ELTÜ väljastab kutsetunnistuse 30
vastuvõtmist.

päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse

5.8
ELTÜ-l on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
a) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
b) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
c) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
5.9
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse
esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited.
Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt
aukohus) seisukohtadele.
5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse
andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse
Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse
andjalt.
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KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.
Loovterapeut, tase 7 kutsetunnistus kehtib 7 aastat.
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KUTSEKOMISJON

7.1
ELTÜ moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni.
Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.
Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös
kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse
andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.
7.2
Kutsekomisjoni koosseis
Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1) Tööandjad
Katrin Heinloo, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
2) Töötajad/spetsialistid
Mari Mägi, MTÜ Keila Rehabilitatsioonikeskus
3) Koolitajad
Eha Rüütel, Tallinna Ülikool
4) Muud osapooled
Erialaühingute esindajad:
Ene Pill, Eesti Loovteraapiate Ühing
Terje Kaldur, Eesti Loovteraapiate Ühing
Malle Luik, Eesti Muusikateraapia Ühing
Eve Lukk, Eesti Muusikateraapia Ühing
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7.3
Nõuded kutsekomisjoni liikmetele
7.3.1 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.
7.3.2 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet loovteraapia kutsealast ja
spetsialiseerumise eripärast.
7.3.3 Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.
7.3.4 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:
a. osalenud hindamiskomisjoni töös või
b. vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe
korraldamisega või
c. taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud
asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.
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HINDAMISKOMISJON

8.1
Kutsekomisjon
moodustab
kutse
taotleja
kompetentsuse
hindamiseks
hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
a) kutsealane kompetentsus (kõigi liikmete loovteraapia alane ettevalmistus peab vastama
loovteraapia kutse nõuetele, vähemalt ühel liikmel peab olema erialapraktika
juhendamise ja hindamise kogemus),
b) kutsesüsteemialane kompetentsus,
c) hindamisalane kompetentsus (vähemalt ühel komisjoni liikmel peab olema loovteraapia
õpetamise ja eksamite läbiviimise kogemus ülikooli tasemel).
8.2

Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning
tegutsema erapooletult.

8.3

Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla selleks hindamiseks või
kutseeksamiks ettevalmistavaid koolitajaid või vahetult väljaõppe korraldamisega
seotud isikuid ja üle ühe kolmandiku ei tohi olla kutset taotleva isiku tööandjaga samast
asutusest.

8.4

Juhul, kui punktis 8.3 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele
mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama
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KUTSE
ANDMISE
SÄILITAMINE

DOKUMENTEERIMINE

JA

DOKUMENTIDE

Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud
dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja
kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.
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