
Lisa 1 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID 

Tabelis on toodud kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid järgnevate erialade kutsetele: aroomteraapia, eesti 

loodusteraapia, holistiline regressiooniteraapia, homöopaatia, ki-shiatsu teraapia,  refleksoloogia, tai loodusteraapia, traditsiooniline hiina 

meditsiin, traditsiooniline tiibeti meditsiin. Erialad on tabelis tähestiku järgi järjestatud.   

Dokumentide vormid leiate vastava eriala sektsioonist TAM Kutsekoja kodulehelt www.tamkutsekoda.ee  

Ülalloetletud erialadel kutse andmisega seotud nõuded ja täpsemad juhendid leiate TAM Kutsekoja kodulehelt www.tamkutsekoda.ee 

 

Taotlemine ja 

taastõendamine  

Tase 5 kutse eeltingimused ja 

esitatavad dokumendid 

Tase 6 kutse eeltingimused ja 

esitatavad dokumendid 

Tase 7 kutse eeltingimused ja 

esitatavad dokumendid 

AROOMTERAAPIA 

  Aroomterapeut, tase 6 Aroomterapeut, tase 7  

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
  keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

  avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

  varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

http://www.tamkutsekoda.ee/
http://www.tamkutsekoda.ee/


 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

  avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

EESTI LOODUSTERAAAPIA 

 Eesti loodusteraapia spetsialist, tase 5  Eesti loodusterapeut, tase 6 Eesti loodusterapeut, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
 keskharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus. 

 keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt viie aasta pikkune 

töökogemus oma erialal ning erialane 

täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 praktikapäevik või tööalase tegevuse 

kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 tase 6 kutsetunnistuse koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio. 

Kutse 

taastõendamise 
 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  



eeltingimused  töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio. 

HOLISTILINE REGRESSIOONITERAAPIA 

  Holistilise regressiooni terapeut, tase 6  Holistilise regressiooni terapeut, tase 

7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 

  bakalaureuse tasemele vastav 

kõrgharidus,  

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus, 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus, 

 läbitud on erialane praktika koos 

supervisiooniga.   

 kõrgharidus (soovitavalt) magistri 

tasemel,  

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt viie aasta pikkune 

töökogemus oma erialal, 

 erialane täiendkoolitus nõutud mahus.  

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

  avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 kõrgharidust tõendava dokumendi 

koopia; 

 erialase koolituse läbimise dokumendi 

koopia koos hinnetelehe või muu 

koolituse sisu ja mahu kirjeldusega;  

 töökogemust tõendav dokument 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist,  

 vormikohane CV; 

 tase 6 kutsetunnistuse koopia; 

 Erapraksise vorm, mis tõendab 

töökogemust mahuga kokku 800 tundi 

(40 holistilist nelikut + üksikseansid); 

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  



Erapraksise vorm;  

 supervisioonis osalemist (80 tundi) 

tõendav dokument, 

 kutsestandardi nõuetele vastava 

meditsiinialase koolituse läbimist 

tõendav dokument, 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus;  

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 kirjalik juhtumianalüüs ja holistilise 

neliku seansside salvestused. 

 kovisioonis osalemist või supervisiooni 

juhendamist (120 tundi) tõendav 

dokument; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

  varasem sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal ja nõutud mahus 

vähemalt 5 aastat; 

 tase 6 kutse kompetentsusnõuetega 

seotud täiendkoolituse läbimine. 

 varasem sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 vähemalt 10 aastat nõutud mahus 

töökogemust oma erialal; 

 tase 7 kutse kompetentsusnõuetega 

seotud täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

  avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 Erapraksise vorm, mis tõendab 

töökogemust vähemalt 600 tundi (30 

holistilist nelikut + üksikseansid)  

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kovisioonis (80 t) osalemist tõendav 

dokument; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia, 

 vormikohane CV, 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 Erapraksise vorm, mis tõendab 

töökogemust mahuga 800 tundi (40 

holistilist nelikut + üksikseansid); 

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist/osalemist tõendavad 

dokumendid; 

 kovisioonis osalemist või supervisiooni 

läbiviimist (maht 120 t) tõendav 

dokument; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 



 vormikohane portfoolio;  

HOMÖOPAATIA 

  Homöopaat, tase 6 Homöopaat, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 

  keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

  avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

  varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

  avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 



 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

KI-SHIATSU TERAAPIA 

 Ki-shiatsu teraapia spetsialist, tase 5 Ki-shiatsu terapeut, tase 6 Ki-shiatsu terapeut, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
 keskharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus. 

 keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 



läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

REFLEKSOLOOGIA 

  Refleksoloog, tase 6  Refleksoloog, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 

  keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

  avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

  varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

  avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 



 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

TAI LOODUSTERAAPIA 

 Tai loodusteraapia spetsialist, tase 5 Tai loodusterapeut, tase 6  Tai loodusterapeut, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
 keskharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus. 

 keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 



dokumendid   varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

TRADITSIOONILINE HIINA MEDITSIIN 

 Traditsioonilise hiina meditsiini 

spetsialist, tase 5 

Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut,  

tase 6 

Traditsioonilise hiina meditsiini 

terapeut,  tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
 keskharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus. 

 keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus.  

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse 

taastõendamise 

eeltingimused 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 

5aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

 varasema sama taseme 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 10 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 



Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

TRADITSIOONILINE TIIBETI MEDITSIIN   

 Traditsioonilise tiibeti meditsiini 

spetsialist, tase 5 

Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut,   

tase 6 

Traditsioonilise tiibeti meditsiini 

terapeut, tase 7 

Kutse taotlemise 

eeltingimused 
 keskharidus; 

 kutsestandardi nõuetele vastav erialane 

koolitus; 

 

 keskharidus, soovitavalt kõrgharidus; 

 varasem tase 5 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 5 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 kutsestandardi nõuetele vastav 

meditsiinialane koolitus. 

 erialane täiendkoolitus. 

 soovitavalt magistri tasemele vastav 

kõrgharidus; 

 varasem tase 6 kutsekvalifikatsioon; 

 vähemalt 10 aasta pikkune töökogemus 

oma erialal;  

 erialane täiendkoolitus. 

Kutse 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

 avaldus vorm 1; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist; 

 vormikohane CV; 

 haridust tõendavate dokumentide 

koopiad; 

 tööalase tegevuse kirjeldus; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 

 avaldus vorm 2; 

 koopia isikut tõendavast dokumendist 

 vormikohane CV; 

 kutsetunnistuse tase 6 koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 vormikohane portfoolio; 

Kutse  varasema sama taseme  varasema sama taseme  varasema sama taseme 



taastõendamise 

eeltingimused 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 5 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 töökogemus oma erialal vähemalt 10 

aastat; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

kutsekvalifikatsiooni olemasolu;  

 15 aastat töökogemust oma erialal; 

 erialase täiendkoolituse läbimine. 

Kutse 

taastõendamiseks 

esitatavad 

dokumendid  

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia; 

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument; 

 erialase täiendkoolituse (60 tundi)  

läbimist tõendavad dokumendid; 

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta. 

 avaldus vorm 2; 

 isikut tõendava dokumendi koopia;  

 vormikohane CV; 

 varasema sama taseme kutsetunnistuse 

koopia; 

 töökogemust tõendav dokument;  

 erialase täiendkoolituse (80 tundi) 

läbimist tõendavad dokumendid;  

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus; 

 kinnitus kutse andmisega seotud kulude 

tasumise kohta; 

 vormikohane portfoolio; 

 

 

 


