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HINDAMISSTANDARD
Kutsestandardi nimetus: TEGEVUSTERAPEUT, tase 6
EKR tase: 6
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1. Üldine informatsioon
Tegevusterapeut, tase 6 kutseoskuste hindamine on tema kompetentside vastavuse hindamine
kutsestandardis toodud nõuetele. Hindamist teostab hindamiskomisjon. Hindamine viiakse läbi
kahes etapis, mis toimuvad erinevatel aegadel. Esimeses etapis toimub juhtumianalüüsi
hindamine ja teises etapis toimub intervjuu taotlejaga. Kutse taastõendamine toimub ainult
esitatud dokumentide põhjal.
Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi dokumentide läbivaatamine st
dokumentide vastavuse kontroll taotletava taseme nõuetele ning kutse andmise korras seatud
eeltingimustele. Dokumentide esitamine toimub ainult Moodle keskkonna kaudu. Juhul, kui
dokumendid ei vasta nõuetele, siis teavitatakse taotlejat puudustest 5 tööpäeva jooksul ja
antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Korrigeeritud dokumentide esitamise tähtaeg
kooskõlastatakse kutse andjaga. Juhtumianalüüs ja seda täiendavad dokumendid peavad olema
vormistatud konfidentsiaalsusnõuetele vastavalt (patsiendi ja taotleja isiku andmed on
kõrvaldatud).
Nõuetekohaselt täidetud dokumendid ja juhtumianalüüs registreeritakse ning edastatakse
hindamiskomisjonile. Intervjuu toimumise aeg ja koht teatatakse taotlejale isiklikult peale
taotluse esitamise tähtaja lõppu.
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2. Hindamise korraldus

2.1. Tegevusterapeudi kutse andmine algab, kui taotleja esitab Moodle keskkonnas kõik
taotlemiseks vajalikud dokumendid. Dokumentide vormid on leitavad Moodle keskkonnast.
Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning töökogemuse
tõend tööandja poolt.

Kutse taotlemisel ja taastõendamisel esitatavad dokumendid:
1. vormikohane avaldus, mis on digiallkirjastatud;
2. tegevusteraapiaalast kõrgharidust tõendava(te) dokumendi(de) koopiad (taastõendamisel
esitada ainult juhul, kui haridustase on tõusnud);
3. vormikohane tööandja tõend erialase töökogemuse (põhitööna eriala õpetamine kõrgkoolis
arvatakse erialase töökogemuse alla) ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning
enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule
dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast töökogemust ja töökoormust
(näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);
4. täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse
kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid esmasel taotlemisel 1
EAP (26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase kolme aasta jooksul ja taastõendamisel 3 EAP
(78 akadeemilist tundi) ulatuses viimase viie aasta jooksul (vt täpsemalt 2.1.1.)*
Taastõendamisel täidetakse lisaks täiendkoolituste aruanne;
5. esmasel kutse taotlemisel vormikohane juhtumianalüüs, millele on eraldi juurde lisatud
tegevusterapeudi aruanne.

*Erialane täiendkoolitus on koolitus, mis toetab kutsestandardis välja toodud kompetentse (ei
pea olema spetsiaalselt tegevusterapeutidele suunatud). Sisekoolitused arvestatakse koolituste
hulka. Üksikute erialaste ainete või loengute andmine loetakse tegevuseks koolitajana. Viimase
viie aasta täiendkoolituste ja konverentside mahust ainepunkides peaks vähemalt 50%
moodustama tegevusteraapia- ja valdkonnaalased täiendused.
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2.1.1.

Tegevusteraapiaalaste

teaduspublikatsioonide

esitamisel

ja

kirjutamisel

arvestatakse ainepunkte järgmiselt:
a) Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil:
i) kutsutud esinejana – 5 EAP;
ii) suuline ettekanne – 3 EAP;
iii) poster-ettekanne (I autorina) – 2 EAP.
b) Ettekanne Eestisisesel konverentsil:
i) kutsutud esinejana – 2 EAP;
ii) suuline ettekanne – 1 EAP;
iii) poster-ettekanne (I autorina) – 0,5 EAP.
c) Teaduspublikatsioon:
i) artikkel eelretsenseeritavas rahvusvahelises väljaandes – 5 EAP;
ii) artikkel rahvusvahelises väljaandes – 3 EAP;
iii) artikkel eelretsenseeritavas Eestimaises väljaandes – 3EAP;
iv) artikkel muus Eesti teadusväljaandes – 2 EAP;
v) rahvusvaheline tees (s.h. kaasautorlus) – 1EAP;
vi) Eestisisene tees (s.h. kaasautorlus) – 0,5 EAP.
d) Muud materjalid:
i) Trükitud ja avaldatud juhendmaterjalid, 10 lk – 1 EAP;
ii) Eestisisene erialane koolitus tegevusterapeutidele või teiste erialade spetsialistidele,
20 minutiline koolitus – 1 EAP.
2.2. Hindamise esimene etapp – juhtumianalüüsi hindamine

Taotleja esitab juhtumianalüüsi oma töös ettetulnud juhtumist. Hindajad kontrollivad taotleja
poolt Moodle keskkonnas esitatud juhtumianalüüsi sisu vastavust nõuetele, saades sel viisil
ülevaate taotleja tegevusest ja kompetentsusest tegevusterapeudina.

Juhtumianalüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:
1) juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
2) juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud
kompetentside tegevusnäitajaid.
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Juhtumianalüüsi sisu kirjeldatakse “Tegevusterapeut, tase 6 kutsestandardis” nimetatud
kompetentsidest lähtuvalt. Kompetentsi B.2.3 (Tegevusteraapia läbiviimine) täiendava lisana
võib soovi korral esitada ka audio-visuaalse meedia materjale. Juhtumianalüüsile peab olema
juurde lisatud tegevusterapeudi aruanne. Tegevusterapeudi aruanne on igapäevaselt tööjuures
esitatav dokumentatsioon (esma- ja lõpphinnang).
Hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Tegevusterapeut, tase 6” äratoodud kohustulikke
kompetentse:
B.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine
B.2.2 Tegevusteraapia planeerimine
B.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine
B.2.4 Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine
B.2.5 Nõustamine
2.3. Hindamise teine etapp – intervjuu

Intervjuu algab taotlejapoolse juhtumianalüüsi ettekandmisega (kuni 30 min) ning jätkub samas
valdkonnas töötava eksperdi ja seejärel teiste hindamiskomisjoni liikmete küsimustega.
Intervjuu kestab kuni 60 minutit. Intervjuu käigus täidavad kõik hindamiskomisjoni liikmed
hindamislehe (vorm H1). Hindamise keeleks on eesti keel. Eksami keel märgitakse ära
hindamisprotokollis.

VÕTA rakendamisel vaadeldakse/analüüsitakse iga taotlust individuaalselt, vajadusel viiakse
läbi lisahindamine.

3. Hindamine
Hindamiskomisjon koosneb kolmest liikmest ning moodustatakse sõltuvalt taotleja poolt
esitatud juhtumianalüüsist järgnevatest inimestest: Kristiina Didrik, Hanna-Maria Põldma,
Hanna-Stiina Heinmets, Piret Laur, Egle Aun, Pille-Riin Kaur, Kairi Lees või vajadusel
täiendavalt kaasatud ekspertidest. Kõik hindamiskomisjoni liikmed hindavad sõltumatult
taotleja teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile.
Kutse taotleja tõendab oma kompetentse koostatud juhtumianalüüsi (I etapp) ja intervjuu teel
(II etapp), lähtudes “Tegevusterapeut, tase 6” kutsestandardi nõuetest. Hindamiskomisjon
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hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava kutse taseme hindamiskriteeriumidele. Kui
kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole
vastava taseme kutset võimalik anda.

Hindamismeetodid:
● Juhtumianalüüs: taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud
juhtumi analüüsiga;
● Intervjuu: taotleja tõendab kompetentse, esitades juhtumianalüüsi ja vastates suuliselt
hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Taotlejale antakse tegevusterapeudi kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid (tabel H1) on
hinnatud täidetuks. Hindamiskriteeriumid loetakse täidetuks kui mõlemas hindamisetapis
kokku on saavutatud positiivne tulemus. Kui juhtumianalüüsis on mingi kriteerium täitmata,
siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele intervjuul ja positiivse tulemuse korral
loetakse kriteerium täidetuks.

Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht (vorm H2). Koondhinnang moodustub
hindamiskomisjoni liikmete enamushinnangu alusel.

Hindamiskomisjon koostab hindamise protokolli. Protokolli koostamise aluseks on hindamisja koondhinnangu lehed. Protokollile kirjutavad alla kõik hindamiskomisjoni liikmed.
Hindamiskomisjoni protokoll on aluseks kutsekomisjonile lõpliku otsuse langetamisel
taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta.
Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata kolmandatele isikutele.
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4. Hindamiskriteeriumid
Kompetents/tegevusnäitaja

Hindamiskriteerium

Juhtum
JAH

B.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine
Selgitab välja tegevusteraapia vajaduse, lähtudes
isiku tegevusvõimest, terviseseisundist,
tegevuseeldustest ja tegevuskontekstist ja kasutab
selleks sobivaid hindamismeetodeid;

Analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja
tegevusvõime häire ning vormistab hinnangu

1) Kliendi taustainfo, elukoht ja -tingimused, lähedaste/pere olemasolu ja
suurus ning muu oluline informatsioon on kajastatud.
2) Igapäevaelutegevuste teostamine tegevusvaldkondade kaupa on
kirjeldatud.
3) Kasutatud standardiseeritud, mittestandardiseeritud, küsimustike jt
testide tulemused on kajastatud koos vastava eagrupi normtulemusega.
4) Tegevuseelduste hindamise tulemused on kirjeldatud
1) Tegevusvõime languse põhjused ja kõrvalabivajadus on kirjeldatud.

B.2.2 Tegevusteraapia planeerimine
Püstitab tegevusteraapia lühi- või pikaajalised
1) Teraapia eesmärgid on kirjeldatud.
eesmärgid, arvestades osapoolte vajadusi ja
2) Teraapiaplaan koos ajakavaga on kirjeldatud.
võimalusi, lähtudes isiku tegevusvõime häirest ja
eesmärkidest, terviseseisundist, motivatsioonist,
keskkonnateguritest;
Valib sobiva(d) tegevusterapeutilise(d)
1) Nimetab või kirjeldab tegevusterapeutilisi sekkumisviise ja meetodeid,
sekkumisviisi(d) ja meetodid ning planeerib
põhjendades valitud sekkumisviiside sobivust (mudelid, viiteraamid,
tegevusteraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid
lähenemisviisid jm, viidatud vähemalt 3 erialasele allikale).
(nt mudelid, lähenemisviisid jm);
B.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine
Toetab isikut igapäevaelu tegevuste õppimisel,
Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud.
lähtudes teraapia eesmärkidest ja juhendab
sooritusoskuste harjutamist;
Arendab, säilitab ja taastab isiku tegevuseeldusi,
Kompetentsipõhised meetodid ja tegevused on kirjeldatud.
kasutades selleks sobivaid meetodeid;

EI

Intervjuu
JAH EI
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Valmistab ja kohandab individuaalseid ortoose
lähtuvalt isiku vajadustest; kohandab universaalseid
ortoose lähtudes isiku vajadustest; õpetab isikut
ortoosi kasutama ja hooldama, kasutades selleks
sobivaid meetodeid;
Valib, soovitab ja vajadusel kohandab isikule
abivahendeid oma tegevusvaldkonna piires, lähtudes
isiku vajadustest ja juhendab isikut nende
kasutamisel ning hooldamisel, kasutades selleks
sobivaid meetodeid;
Planeerib ja soovitab tegevusvõimet toetavaid
keskkonnakohandusi, lähtudes isiku tegevusvõimest.

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhul, kui need on valitud
juhtumi puhul näidustatud.
Kui näidustus puudub, võib antud kompetents jääda täitmata.

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhul, kui need on valitud
juhtumi puhul näidustatud.
Kui näidustus puudub, võib antud kompetents jääda täitmata.

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhul, kui need on valitud
juhtumi puhul näidustatud.
Kui näidustus puudub, võib antud kompetents jääda täitmata.
B.2.4 Tulemuslikkuse hindamise ja edasiste tegevuste planeerimine
Hindab teraapia tulemuslikkust, teeb kokkuvõtteid ja 1) Muutused tegevusvaldkondades võrreldes esmase hindamisega on välja
vormistab lõpphinnangu
toodud.
2) Muutused tegevuseeldustes võrreldes esmase hindamisega on välja
toodud.
3) Standardiseeritud testide uued tulemused (kasutades samu teste, mis
esmasel hindamisel) on välja toodud.
4) Eesmärkide täitmine/mittetäitmine on ära toodud.
Vajadusel planeerib edasisi tegevusi, lähtuvalt
1) Soovitused ja juhised edaspidiseks tegevusvõime parandamiseks
teraapia tulemuste lõpphinnangust
(keskkonnakohandused, abivahendid, soovitused edaspidise
tegevusteraapia vajaduse/mittevajaduse kohta) on kirjeldatud.
B.2.5 Nõustamine
Nõustab isikut ja tema võrgustikku (sh tööandjat),
Nõustamise protsess on kirjeldatud (keda nõustati ja mille osas).
lähtudes isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist,
kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
Nõustab isikuga tegelevaid spetsialiste, lähtudes
Nõustamise protsess on kirjeldatud (keda nõustati ja mille osas).
isiku tegevusvõimest ja tegevuskontekstist,
kasutades sobivaid meetodeid.
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B.2.6 Tegevusterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetentshinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Lähtub oma töös tegevusterapeudi eetikakoodeksist; Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhtumianalüüsis ning
avalduvad intervjuu käigus.
Loob terapeutilise suhte, kohandades suhtlemisstiili
Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhtumianalüüsis ning
lähtuvalt erinevatest olukordadest ja inimestest;
avalduvad intervjuu käigus.
Arvestab individuaalseid erinevusi, kultuurilisi
uskumusi, kombeid ning nende mõju
tegevusteraapiale;
Kasutab erialast terminoloogiat;
Osaleb meeskonnatöös, jagab erialaseid teadmisi,
töötab ühise eesmärgi nimel;

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhtumianalüüsis.

Dokumenteerib tegevusteraapiat kogu tegevuse
vältel, järgides kehtestatud eeskirju, standardeid ja
õigusakte;
Leiab veebist tööks ja enesearendamiseks vajalikku
informatsiooni ja hindab kriitiliselt selle
usaldusväärsust; kasutab veebipõhiseid
ühistöövahendeid ja andmebaase; kasutab
enamlevinud kontoritarkvara;
Kasutab oma töös eesti keelt ja ühte võõrkeelt tööks
ja enesetäienduseks vajalikul tasemel;

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhtumianalüüsi lisas
(tegevusterapeudi aruanne vastavalt taotleja töökoha nõuetele).

Osaleb erialastel koolitustel ja hoiab ennast kursis
eriala arengutega.

See kompetents tuleb välja täiendkoolituste dokumentidest.

Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhtumianalüüsis.
Kompetentsipõhised tegevused on kirjeldatud juhul, kui need on taotleja
töökohas olemas. Kui taotleja töökohas on meeskonnatöö puudulik, peab
taotleja selle juhtumianalüüsis välja tooma ning sel juhul võib antud
kompetents jääda täitmata.

Kompetentsipõhised tegevused on täidetud, kui juhtumianalüüs ja lisad on
korrektselt vormistatud.

Kompetentsipõhine eesti keele kasutamine on täidetud, kui juhtumianalüüs
ja lisad on kirjutatud korrektset eesti keelt kasutades.
Kompetentsipõhine võõrkeele kasutamine on täidetud, kui taotleja kirjeldab
oma võõrkeele kasutust intervjuu käigus.

Kinnitatud 06.05.2019 tegevusteraapia kutse kutsekomisjoni poolt

KOONDHINNANGU LEHT (vorm H2). Tegevusterapeut, tase 6 kutse taotlemine
Taotleja nimi ................................................
Kompetents

Hindaja
1
hinnang

Hindaja
2
hinnang

Hindaja Koond3
hinnang
hinnang

Kommentaar

Isiku tegevusvõime ja
tegevuskonteksti hindamine
Tegevusteraapia
planeerimine
Tegevusteraapia läbiviimine
Tulemuslikkuse hindamine ja
edasiste tegevuste
planeerimine
Nõustamine
Hindamiskomisjoni esimees …………………………………...
Hindamiskomisjoni liige …………………………………….
Hindamiskomisjoni liige …………………………….

Kuupäev: .....................

KOONDHINNANGU LEHT (vorm H2). Tegevusterapeut, tase 6 kutse taotlemine
Taotleja nimi ................................................
Kompetents

Hindaja
1
hinnang

Hindaja
2
hinnang

Hindaja Koond3
hinnang
hinnang

Kommentaar

Isiku tegevusvõime ja
tegevuskonteksti hindamine
Tegevusteraapia
planeerimine
Tegevusteraapia läbiviimine
Tulemuslikkuse hindamine ja
edasiste tegevuste
planeerimine
Nõustamine
Hindamiskomisjoni esimees ………………………………….…..
Hindamiskomisjoni liige …………………………………….
Hindamiskomisjoni liige ……………………………

Kuupäev: .....................
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Hindamisprotokoll (Tegevusterapeut, tase 6 kutse taotlemine)
Jrk
nr
1.

Taotleja nimi

Hindamise tulemus*

Hindamiskomisjoni ettepanek**

2.
3.
4.

5.
6.

Hinnatavad kompetentsid: B.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine, B.2.2 Tegevusteraapia planeerimine, B.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine, B.2.4
Tulemuslikkuse hindamise ja edasiste tegevuste planeerimine, B.2.5 Nõustamine, B.2.6 Tegevusterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents. Hindamisviisid: juhtumianalüüs +
intervjuu. Hindamise keel: eesti keel.

Hindamiskomisjoni esimees: .............................................................................
Hindamiskomisjoni liige: ……………………………………………………………….
Hindamiskomisjoni liige: ……………………………………………………………….
(nimed ja allkirjad)
* Kompetentsid tõendatud. /Tõendamata kompetents(id) (nimetada)...
** Anda/Mitte anda taotlejale kutse Tegevusterapeut, tase ...

Taotlejate arv: ………………..
Kuupäev: .....................
Hindamise koht: ……………….

