
Sotsiaaltöötaja kutsetunnistusest

Sole-Riin Sepp
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon



Kutsetunnistuse nõue

Lastekaitseseaduse § 19 lg 2 kohaselt peab
lastekaitsetöötaja hiljemalt kahe aasta möödumisel
alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest
omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega
lastekaitsele.
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Nõuded kutse taotlejale 1

Sotsiaaltöötaja, tase 6 (erinevad
spetsialiseerimised, millest tuleb valida
üks – lastekaitse või laste ja perede heaolu.
Viimase puhul on võimalik näidata oma
teadmisi laiemalt).
Esitatavad nõuded:
1) haridustase – erialane bakalaureuse –

või rakenduskõrgharidus;
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Nõuded kutse taotlejale 2

2) töökogemus spetsialiseerumisega seotud
valdkonnas.

Sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsetunnistus on
mõeldud klienditööd tegevale
sotsiaaltöötajale.
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Nõuded kutse taotlejale 3

Sotsiaaltöötaja, tase 7 (erinevad
spetsialiseerimised, millest tuleb valida üks
– lastekaitse või laste ja perede heaolu.
Viimase puhul on võimalik näidata oma
teadmisi laiemalt).
Esitatavad nõuded:
1) haridustase – erialane magistritaseme
haridus või sellele vastav kvalifikatsioon;
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Nõuded kutse taotlejale 4

2) töökogemus spetsialiseerumisega seotud
valdkonnas.

Sotsiaaltöötaja, tase 7 kutsetunnistus on
mõeldud juhtivat rolli täitvale
sotsiaaltöötajale, kes tegeleb valdkonna
arendamisega ning omab grupijuhtimise
kogemust.
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VÕTA 1

* Muu bakalaureuse- või rakenduskõrghariduse
olemasolul nõutav töökogemus sotsiaaltöötajana
vähemalt 4 aastat.
* Viimase viie aasta jooksu läbitud erialaseid
täiendkoolitusi vähemalt 130 tunni ulatuses.
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VÕTA 2

* Muu magistritaseme olemasolul nõutav
töökogemus sotsiaaltöötajana vähemalt
4 aastat.
* Viimase viie aasta jooksu läbitud
erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 130
tunni ulatuses.
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Tähtajad

Millal peab kutse olema omandatud?
Asus tööle enne 01.01.2016 -> 01.01.2022.
Asus tööle ajavahemikus 01.01.2016-01.01.2018
01.01.2020.
Asus tööle peale 01.01.2018
Kahe aasta jooksul peale tööleasumist. (Näiteks kui asus
tööle 01.09.2018, peab kutse olema omandatud
01.09.2020).
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Kutsestandardi uuendamine

05.09.2019 -> 31.12.2020
* Vähendati spetsialiseerumiste ja valitavate kompetentside
hulka.
* Üldistati/lühendati tegevusnäitajaid, kaotati kordused.
* Edaspidi saab kutset taotleda ka spetsialiseerumiseta.
* Uus kutsestandard saadetakse kooskõlastusringile ja
kinnitatakse kutsenõukogu poolt tõenäoliselt kevadel 2020.

-
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Statistika
2016
Laste ja perede heaolu – 1; sotsiaaltöö laste
ja peredega - 2
2017
Laste ja perede heaolu – 4; lastekaitse - 5
2018
Laste ja perede heaolu – 5; lastekaitse - 6
2019
Laste ja perede heaolu – 4; lastekaitse –
10; sotsiaaltöö laste ja peredega – 1.
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Lisainfo

www.eswa.ee
www.kutsekoda.ee

Küsimused: Sole-Riin Sepp
Kutseandmise asjaajaja
kutsed@eswa.ee
+ 372 5560 6595
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