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MIKS SA TAOTLEMA PEAKS KUTSET?

Usu: avab mitmed uksed

Uusi väljakutseid teele

toob ja pärast rõõmsaks meele

kui Sa haarad härjal sarvist

Mida selleks teha tarvis?

Võta aega, mõtle selgeks:

Mis teeb Sinu töö nii helgeks?

Mida seni oled teinud?

Kuhu jõudnud? Kuidas läinud?

Pane kirja oma lood ja
valmis saabki Su portfoolio
avaldus ja täiendõppus
lisa juurde kõige lõpus

Kui see tundub raske sulle
helista siis kohe mulle.



KUTSESÜSTEEM

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib
●1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015261

● Kutsesüsteemi arendamise ja  hoidmisega tegeleb 
SA Kutsekoda https://www.kutsekoda.ee/



KUTSESÜSTEEMI EESMÄRK on:

● aidata kaasa inimeste kompetentsuse 
hindamisele ja tunnustamisele, olenemata, 
kus ja kuidas õppimine on toimunud

● muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt 
võrreldavaks



KUTSESTANDARD

on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust 
ning  vastaval kutsel tegutsemiseks 
vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks 
tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja 
hoiakute kogumit.



KULTUURIKORRALDAJA   KUTSESTANDARD

● Esimene kultuuritöö valdkonna kutsestandard valmis 
2007.aastal

● uuendati 2013. aasta sügisel ja 2018.a kevadel
● järgmine korraline uuendamine on 2023.aastal

● ERMÜ sai kutse andmise õiguse 2011.aastal. 

● 03.11.2021 otsusega kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu ERMÜ 
kutse andjaks järgmiseks viieks aastaks



KUTSESTANDARD  Kultuurikorraldaja, tase 6

● Tutvu kutse taotlemise võimalustega Eesti Rahvamajade 
Ühingu (ERMÜ) kodulehel http://rahvamaja.edicy.co/et

● Ava link ja tutvu Kultuurikorraldaja, tase 6 
kutsestandardiga
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/1069
0071



KUTSE ANDMISE PROTSESS 1

● Dokumentide esitamine 2 korda aastas: 15.aprill ja 15. oktoober
● Dokumentide loetelu:

○ Vormikohane avaldus
○ Koopia isikut tõendavast dokumendist
○ Haridust tõendavate dokumentide koopiad
○ Täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide nimekiri
○ Kinnitus kutse taotlemise tasu maksmise kohta
○ Loominguline portfoolio

.

● Vormid leiab ERMÜ kodulehelt http://rahvamaja.edicy.co/kultuurikorraldaja/kutse-
taotlemiseks-esitatavad-dokumendid



KUTSE ANDMISE PROTSESS 2

● Esitatud dokumendid vaatab läbi kutse andmise korraldaja

● Hindamiskomisjon töötab läbi portfooliod

● Vestlusvoorus kohtub kutse taotleja hindamiskomisjoniga

● Hindamiskomisjon teeb otsuse kutse andmise kohta 5 tööpäeva 
jooksul

● Hindajate otsuse kinnitab kutsekomisjon kuni 30 tööpäeva jooksul

● Väljastatakse kutsetunnistused



HINDAMISMEETODID: 

● Eneseanalüüs: vormikohane portfoolio – erialase töö tutvustus,
millele võib lisada erialase tegevuse soorituse DVD, CD, fotod vmt

● Vestlus: protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja 
arusaamade näitamine 

● Vajadusel kirjalik ülesanne või test



PORTFOOLIO KOOSTAMINE

● Ette antud vorm on leitav ERMÜ kodulehel 
http://rahvamaja.edicy.co/kultuurikorraldaja/kutse-taotlemiseks-esitatavad-dokumendid

● Kutse taotlemine põhineb kutsestandardil, kuid protsess on loominguline ja toetab sinu eripära

● Võid portfooliovormistada mõnes põnevamas keskkonnas või vormis, koostada e-portfoolio

● Kasuta portfoolios erinevaid tõendusvõimalusi, näiteks erinevad lingid, fotod, kirjeldused, näited, 
kuva-tõmmised, viited artiklitele jne

● Too näiteid oma valdkonna loometegevusest, näiteks õppematerjal, tööjuhendid vm ja 
tulevikuplaanidest

● Mõtle läbi, milliseid punkte on hea analüüsida, milliseid tõendada näidete ja muude materjalidega. 
Ole loov tõendamaks, et sul on taotletav kompetents olemas! Ära karda tuua välja enda isikupära!



ENESEREFLEKSIOON 2.2.3 lisa 

● Pane vabas vormis kirja oma arengulugu kultuurikorraldajana

● Mõtesta lahti, kuidas sa oled selle töö endas ja ennast selles töös leidnud

● Mis on need hetked või olukorrad või tegevused, mis sind vaimustavad?

● Milles oled tajunud iseenese kasvamisekohti või ehk hoopis puudujääke?

● Mida pead oma tööalaseks suurimaks saavutuseks?

● Kes on need inimesed sinu ümber sellel teekonnal?

● Vaata tagasi ajale, kui kultuurikorraldajana alustasid

● Kus arvad end olevat kolme, viie või kümne aasta pärast?



VESTLUSVOORUKS VALMISTUMINE

● Loe läbi oma portfoolio
● Sirvi viimase aja kultuuriuudiseid
● Tuleta meelde kultuuriministreid
● Vaata värskelt üle mõni kultuuriuuring, leiad neid kultuurimininisteeriumi 

kodulehelt https://www.kul.ee/otsing?search_term=uuringud
● Tutvu Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehega https://rahvakultuur.ee/
● Ole kursis Eesti Rahvamajade Ühingu tegemistega http://rahvamaja.edicy.co/et
● Koosta omale nimekiri kultuurisaadetest 
● Meenuta, mis raamatut sa viimati lugesid
● Milline oli sinu viimane teatri- või filmielamus?
● Vii ennast kurssi piletimüügi keskkondadega, ka uuematega



kultuurikutse@gmail.com
55564919


