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1. Üldosa 

1.1.  Käesolev hindamisstandard on koostatud ämmaemand, tase 6 ja tase 7 kutse taotleja 
kompetentside hindamiseks.  
1.1.1.  Esmakordse taotlemise hindamismeetodid: 

1.1.1.1.  Eneseanalüüs läbi juhtumi; 
1.1.1.2.  Individuaalne vestlus täpsustava hindamisvajaduse korral. 

1.1.2.  Taastõendamise hindamismeetod: 
1.1.2.1.  Eneseanalüüs 
1.1.2.2.  Individuaalne vestlus täpsustava hindamisvajaduse korral. 

 
2. Hindamise korraldus 

2.1.  Ämmaemand, tase 6 ja 7 kutse hindamise protsess saab alguse taotleja nõuetekohasest 
dokumentide esitamist kutsekomisjoni e-posti aadressil: kutsetaotlus@perekool.ee lähtuvalt 
Ämmaemanda kutse andmise korrast, millele järgneb eneseanalüüsi õigeaegne esitamine ja 
vajadusel individuaalne täpsustav vestlus.  

2.2.  Kutsekomisjoni esimees ja/või aseesimees: 
2.2.1.  Registreerib taotluse ja hindab, kas kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on 

esitatud ning vastavad Ämmaemand, tase 6 ja/või - 7 kutse taotlemise eeltingimustele;   
2.2.2.  Dokumentides esinevad puudused registreeritakse taotleja kutsetaotlemise avaldusele 

ja edastatakse taotlejale: 
2.2.2.1.  Taotlejal on võimalus täiendada dokumente viie (5) tööpäeva jooksul.  

2.2.3.  Nõuetekohaselt vormistatud ning eeltingimustele vastava taotluse esitanu(te)le 
edastatakse juhend meili teel kutsetaotlemise e-keskkonda sisenemiseks: kasutajakonto 
ja parooli loomiseks.  

2.2.4.  Keskkonnas on juhend eneseanalüüsi täitmiseks, juhtum esmakordsel taotlemisel, 
tegevusnäitajad ja hindamiskriteeriumid ning taastõendamisel toetavad küsimused 
tegevusnäitajate analüüsimiseks. 

2.2.5.  Taotleja(te) eneseanalüüsi vorm(id) on kodeeritud spetsiaalse märgistusega. 
2.3.  Eneseanalüüsi täitmiseks on taotlejal aega 21 kalendripäeva. Juurdepääs elektroonsesse 

keskkonda peatatakse ette antud kuupäeval kell 23:59.  
2.4.  Hindamiskomisjoni esimees avab kolme (3) tööpäeva jooksul hindajatele juurdepääsu kindla 

taotleja eneseanalüüsi hindamiseks.  
2.4.1.  Hindamiskomisjoni esimees edastab hindajatele e-kirja teel informatsiooni 

juurdepääsu saamise ja kindla taotleja eneseanalüüsi kriteeriumipõhise hindamise 
läbiviimiseks.  

2.5.  Hindamiskomisjonil on taotlejate eneseanalüüside hindamiseks 17 (seitseteist) tööpäeva, 
mille järgselt edastatakse kutsekomisjonile taotleja(te) eneseanalüüsi hindamise tulemus(t)e 
protokolli, mis sisaldab:  
2.5.1.  Tagasiside taotleja(te) eneseanalüüsi(de)le: tugevused, parendamist vajavad 

valdkonnad, täpsustamist vajavad teadmised, oskused ja hoiakud; 
2.5.2.  Hindajate koondpunktid ja tulemus, mille aluseks on hindamismaatriks. 
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3.  Eneseanalüüsi hindamine 

3.1.  Taotleja hindamine toimub nelja (4) palli süsteemis:  
3.1.1.  3 punkti – hindamiskriteerium on täielikult täidetud: esitatud on asjakohaseid näiteid, 

eneseanalüüsist selguvad läbivad kompetentsid;  
3.1.2.  2 punkti – hindamiskriteerium on osaliselt täidetud: eneseanalüüsis on  tegevusnäitaja 

osaliselt analüüsitud, esitatud on vähesed näited;  
3.1.3.  1 punkt – puudulikult täidetud: puudub analüüs, tegevusnäitaja kirjeldus on 

üldsõnaline;  
3.1.4.  0 punkti – tegevusnäitaja on kirjeldamata.  

3.2.  Eneseanalüüsis hinnatakse kutsealaseid kohustuslikke ja kutset läbivaid kompetentse, milles 
kajastub töökogemus ja täiendkoolitustel omandatu rakendamine: 

3.2.1.1. Esmakordsel taotlemisel hinnatakse juhtumi integreerimist 
tegevusnäitajatesse, kõikide tegevusnäitajate analüüsimist ja/või kirjeldamist; 

3.2.1.2. Taastõendamisel hinnatakse läbi praktiliste tegevuste näidete eneseanalüüsi. 
3.3.  Eneseanalüüsi hindamismaatriks on käesoleva dokumendi punktis 6.   

 
4.  Vestlus kutsetaotlejaga  

4.1.  Vestlus on kuni 30 minutit kestev professionaalne arutelu, mille käigus täpsustatakse taotleja 
ämmaemand, tase 6 ja/või tase 7 kompetentsusnõuetele vastavust, mis lähtub ämmaemanda 
eetikakoodeksist: 
4.1.1.  Vestlusel osalevad taotleja ja kuni kaks kutsekomisjoni liiget.  
4.1.2.  Vestluseks sobiv aeg lepitakse taotlejaga eelnevalt kokku. 
4.1.3.  Taotlejale antakse tagasisidet eneseanalüüsi tegevusnäitajate kirjeldamisel esinevate 

vajakajäämiste osas, mis annab taotlejale võimaluse teha ettevalmistusi edukaks 
vestluseks. 

4.2.  Eneseanalüüsi täiendamise puhul antakse taotlejale tagasiside tegevusnäitajates esinevate 
vajakajäämiste osas ja antakse võimalus seitsme (7) tööpäeva jooksul viia sisse muudatused. 

 
5. Tagasiside 

5.1.  Taotlejale edastatakse kirjalik tagasiside kutsekomisjoni poolt, mille aluseks on hindajate 
tehtud ettepanekud ja kommentaarid. 

5.2.  Teade kutse andmisest või mitteandmisest või lisahindamise vajadusest jõuab taotlejani mitte 
hiljem kui 30 kalendripäeva pärast kutsekomisjoni otsust. 

5.3.  Vestluse järgne tagasiside kutse andmisest või mitteandmisest edastatakse 7 kalendripäeva 
pärast vestluse toimumist. 

5.4.  Taotlejal on võimalik esitada küsimusi ning anda tagasisidet kutsepädevuse taotlemise 
protsessile. 
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6.  Hindamismaatriks 
 
Punktid 

kompetentside 
hindamisel 

 

Kriteeriumid 
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Esmataotleja tegevusnäitajad on analüüsitud/kirjeldatud tuginedes isiklikele teadmistele, 
oskustele, hoiakutele, ja töökogemusele ning tuginevad Eestis kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele. Eneseanalüüsi koostamisel kasutatud allikad on viidatud. Oma töö põhivaldkonnast 
on toodud rohkesti praktilisi näiteid, mis kinnitavad kohustuslike ja kutset läbivate  
kompetentside olemasolu. Vormistus on nõuetekohane ja kasutatud keel vastab heale tavale ning 
eesti keele reeglitele. 

Taastaotleja on teinud põhjaliku kompetentsi põhise analüüsi ning teinud konstruktiivsed 
ettepanekud ämmaemandustegevustele. Ämmaemanda kutse, 7 taseme puhul on analüüsitud 
grupinõustamist integreerituna praktikaga kolme teema osas ja välja toodud juhendamise 
osatähtsus ämmaemanduspraktikas. 
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Esmataotleja tegevusnäitajad on analüüsitud/kirjeldatud tuginedes isiklikele teadmistele, 
oskustele, hoiakutele, ja töökogemusele, kuid esineb puuduseid tegevusnäitaja mõne tegevuse 
kirjeldamisel. Tegevusnäitajat kirjeldades tugineb Eestis kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele, 
millest osad ei ole enam kehtivad. Oma töö põhivaldkonnast on toodud praktilisi näiteid, mis 
kinnitavad kohustuslike ja kutset läbivate  kompetentside olemasolu. Vormistus on 
nõuetekohane ja kasutatud keel vastab heale tavale ning eesti keele reeglitele. Eneseanalüüsi 
koostamisel kasutatud allikad on osaliselt viidatud. 

Taastaotleja on teinud põhjaliku kompetentsi põhise analüüsi ning esitanud osaliselt 
rakendatavaid ettepanekud ämmaemandustegevuses. Ämmaemanda kutse, 7 taseme puhul on 
analüüsitud grupinõustamist integreerituna praktikaga kahe teema osas ja välja toodud 
juhendamise osatähtsus ämmaemanduspraktikas. 

 

 

1 

Esmataotleja tegevusnäitajad on analüüsitud/kirjeldatud ämmaemanda töövaldkonnast 
tulenevalt, kuid isiklikud teadmised, oskused ja hoiakud ei tule esile. Oma töö põhivaldkonnast 
on toodud  vähesel määral praktilisi näiteid, osaliselt on kirjeldatud kohustuslikud ja kutset 
läbivad kompetentsid. Vormistus on nõuetekohane ja kasutatud keel vastab heale tavale ning 
eesti keele reeglitele. Puudub viitamine.  

Taastaotleja esitatud kompetentsi põhine analüüs on pigem ämmaemandustegevuste 
kirjeldamine kui eneseanalüüs. Ämmaemanda kutse, 7 taseme puhul on analüüsitud 
grupinõustamist integreerituna praktikaga ühes teemavaldkonnas ja juhendamist ei ole 
käsitletud. 

0 Tegevusnäitajad lähtuvalt hindamiskriteeriumitest on kirjeldamata. Puudub eneseanalüüs.  

 
 
 

Tase 6 

Esmataotleja Taastaotleja 
141 punkti on 100% 
85%-100%=119 punkti – 141 punkti 
84%-70%=98 punkti – 118 punkti 
Alla 70%=alla 98 punkti 

24 punkti on 100% 
85%-100%= 20 punkti – 24 punkti 
84%-70%= 19 punkti – 16 punkti 
Alla 70%= alla 15 punkti 

 
Tase 7 

159 punkti on 100% 
85%-100%=134 punkti kuni 159 punkti 
84%-70%=111 punkti – 133 punkti  
Alla 70% ehk alla 111 punkti 

36 punkti on 100% 
85%-100%= 30 punkti kuni 36 punkti 
84%-70%= 29 punkti – 25 punkti  
Alla 70% ehk alla 25 punkti 

 
 


