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HINDAMISSTANDARD ÄMMAEMAND  

TASE 6 JA TASE 7 

 

1. Üldosa 

Ämmaemanda kutse pädevushindamise hindamisstandard taotlemise protsessile ja 

kompetentside vastavuse hindamisele.  

1.1. Esmataotlemine:  

1.1.1. Taotlemine peale ämmaemanda diplomi saamist esmakordselt  

1.1.2. Eelnevast kutse tasemest erineva kutse taseme taotlemine. 

1.2. Taastaotlemine:  

1.2.1. Omab kehtivat Kutsetunnistust, mis on leitav Kutsekoja lehelt kutseregistrist 

ja/või Terviseamet – registrid, tervishoiutöötajad.  

1.3. Taotleja esitab kutsepädevuse omistamiseks vajalikud eeltingimustele vastavad 

dokumendid ja koostatud eneseanalüüsi alusdokumendi kutsekomisjoni aadressile: 

kutsetaotlus@perekool.ee lähtuvalt Ämmaemanda kutsete kutse andmise korrast 

1.3.1. Dokumentide ja koostatud eneseanalüüsi vastuvõtmine toimub iga aasta kaks 

korda: 

1.3.1.1. 16.09 - 01.10  

1.3.1.2. 14.02 -01.03.  
 

2. Eneseanalüüsi alusdokument ja koostamine 

2.1. Eneseanalüüsis kajastub taotleja viimase viie aasta areng. 

2.2. Eneseanalüüsi alusdokumendis on taotlejale abistavad küsimused eneseanalüüsi 

koostamiseks. 

2.3. Eneseanalüüsi koostamise alusdokument on leitav Eesti Ämmaemandate Ühingu 

kodulehel kategoorias Ämmaemand: alamkategoorias – Pädevuse taotlemine. 

2.4. Taotleja valib eneseanalüüsi alusdokumendi lähtuvalt sellest, kas taotleb 

esmakordselt või taotleb viie aasta möödumisel eelmisest Kutsetunnistusest: 

2.4.1. Esmataotleja – tase 6 või tase 7: 

2.4.1.1. Esmataotleja küsib eneseanalüüsi koostamiseks juhtumi aadressilt 

kutsetaotlus@perekool.ee; 

2.4.2. Taastaotleja sama ämmaemanda kutse tasemele (tase 6 või tase 7). 
 

3. Kutsetaotluse protsess 

3.1. Kutsekomisjoni esimees ja/või aseesimees registreerib taotluse ja vaatab üle esitatud 

dokumendid:  

3.1.1. Puudused märgitakse taotleja esitatud avaldusele ja edastatakse taotlejale, 

kellel on võimalus täiendada dokumente viie (5) tööpäeva jooksul.  

3.2. Taotleja koostatud eneseanalüüs kodeeritakse:   

3.2.1. Kodeeritud eneseanalüüs edastatakse hindamiskomisjonile hiljemalt 10 

(kümme) tööpäeva peale 01.oktoobrit ja 01.märtsi.  

3.3. Hindamiskomisjon on moodustatud lähtuvalt Kutseseaduse § 19-st tulenevalt ning 

tegutseb vastavalt sätestatule. 

3.4. Hindamiskomisjoni liikmed hindavad üksteisest sõltumatult taotleja eneseanalüüsi 20 

tööpäeva. 
 

https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?
https://medre.tehik.ee/search/employees
mailto:kutsetaotlus@perekool.ee
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086690#kao_kutsekomisjon
mailto:kutsetaotlus@perekool.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019010
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3.5. Hindamiskomisjoni liige: 

3.5.1. On läbinud kutsetaotlemise,  

3.5.2. Omab kehtivat kutsetunnistust. 

3.6. Hindamisel lähtutakse kujundava hindamise põhimõttest, kus osapooled on teadlikud 

hindamise protsessist. 

3.7. Hindamiskomisjoni esimees esitab kutsekomisjonile taotlejate koostatud 

eneseanalüüsi tulemuste protokolli, mis sisaldab:  

3.7.1. Hindamise tulemusi; 

3.7.2. Tagasisidet taotlejate eneseanalüüsidele: tugevused, parendamist vajavad 

valdkonnad, täpsustamist vajavad teadmised, oskused ja hoiakud. 
 

4. Eneseanalüüsi hindamine 

4.1. Eneseanalüüsis hinnatakse kutsealaseid kohustuslikke ja kutset läbivaid kompetentse, 

milles kajastub töökogemus ja täiendkoolitustel omandatu rakendamine. 

4.2. Eneseanalüüsi hindab vähemalt kaks hindajat, vajadusel lisatakse kolmas hindaja 

(eriarvamused hindajate arutelul). 

4.3. Hindamiskriteeriumid: 

4.3.1. Kutse omistatakse: 

4.3.1.1. Eneseanalüüsis on kõik kompetentsid kirjeldatud, teooria ja praktika 

lõimuvad.  

4.3.1.2. Taotleja on eneseanalüüsi koostamisel väljendanud patsientide vajadusi 

lähtudes eetilistest printsiipidest ja tuginedes ämmaemanda 

eetikakoodeksile. 

4.3.1.3. Kirjeldab juhendeid ja õigusakte, mida oma igapäevases tegevuses 

kasutab.  

4.3.1.4. Oskab kasutada kutseala toetavat tõenduspõhist kirjandust ja viidata. 

4.3.1.5. Esmataotleja on ette antud juhtumit integreerinud eneseanalüüsis.  

4.3.1.6. Keeleliselt ladus lugemine. 

4.3.2. Soovitused eneseanalüüsi täiendamiseks: 

4.3.2.1. Teooria ja praktika lõimumine eneseanalüüsis ei tule esile: 

eneseanalüüs puudub, kirjeldused juhendipõhised ja/või tegevuspõhised. 

4.3.2.2. Patsiendi vajaduste ebapiisav märkamine ja sealjuures ei tule esile 

eetilised printsiibid. 

4.3.2.3. Juhendid ja õigusaktid puuduvad eneseanalüüsis või on neid 

minimaalselt (kogu eneseanalüüs peale neli). 

4.3.2.4. Esmataotlemise korral juhtumi vähene või olematu analüüsimine. 

4.3.2.5. Keeleliselt rohkelt kirjavigasid, mis segavad eneseanalüüsi lugemist. 

4.3.3. Taotlejaga viiakse läbi vestlus: 

4.3.3.1. Eneseanalüüsis on kohati vaid faktipõhine kirjeldus, kus koostaja isiklik 

tegevus ei tule esile.   

4.3.3.2. Patsiendi vajadusi on märgatud, kuid ämmaemanda eetilised lähtekohad 

ei tule esile. 

4.3.3.3. Viidatud on juhendi(te)le ja/või õigusakti(de)le, mis on aegunud  või 

viited puuduvad. 

4.3.3.4. Esmataotlemise korral juhtumi analüüs läbivalt analüüsimata. 

4.3.3.5. Keeleliselt esineb kõnekeelt. 
 



 

 
EÄÜ Kutsekomisjon  
23.01.2023 
Versioon 4 

 

3 

 

 

4.3.4. Kutset ei omistata: 

4.3.4.1. Eneseanalüüsis esineb plagiaat. 

4.4. Kutsekomisjon otsustab kutse omistamise, eneseanalüüsi täiendamise, vestluse või 

mitte omistamise  hindamiskomisjoni ettepanekutest lähtuvalt. 
 

5. Eneseanalüüsi täiendamine 

5.1. Kutsekomisjoni esimees või kutsekomisjoni poolt määratud liige tagastab taotlejale 5 

(viie)  tööpäeva jooksul peale kutsekomisjoni koosolekut eneseanalüüsi koos 

hindamiskomisjoni ettepanekutega; 

5.2. Taotlejal on 10 (kümme) tööpäeva aega täiendada oma eneseanalüüsi ning saata 

täiendatud eneseanalüüs aadressile kutsetaotlus@perekool.ee 

5.3.  Täiendatud eneseanalüüsi hindab kaks hindajat, kelle valib hindamiskomisjoni 

esimees. 
 

6. Vestlus taotlejaga 

6.1. Taotlejale antakse tagasisidet vajaka jäämistest, et taotleja saaks valmistuda edukaks 

vestluseks; 

6.2. Vestlus on ämmaemanda eetikakoodeksist tulenev eelnevalt kokkulepitud 

professionaalne arutelu, mis kestab kuni 30 minutit; 

6.3. Vestluse käigus täpsustatakse taotleja kompetentsusnõuetele vastavust;  

6.4. Vestlusel osalevad taotleja ja kuni kaks kutsekomisjoni liiget.  
 

7. Tagasiside 

7.1. Kutsekomisjoni esimees teatab komisjoni otsusest taotlejale kirjalikult 30 

kalendripäeva jooksul alates kutsekomisjoni otsusest. 

7.2. Taotlejal on võimalik esitada küsimusi ning anda tagasisidet kutsepädevuse 

taotlemise protsessile. 

 

mailto:kutsetaotlus@perekool.ee

