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1 Οriginaaldokumendi keeles.  |  2 Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.  |  3 Kui on kohaldatav. 

Kutsetunnistuse lisa eesmärk on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil  õiguslikku 
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Selle vorm 
põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/646, 18. aprill 2018, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate 
teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ.  
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1.  Kutsenimetus ja -tase; keelekood - ET 1 

 

Näiteks: 

Puhastusteenindaja-juhendaja, EKR tase 4 

2. Kutsenimetus ja -tase (tõlgitud) 2 

   

Näiteks: 

Cleaner, EstQF level 4 

3. Kutseoskused 

 

Oskused tuleb kirjeldada 5- kuni 15-punktilise loeteluna, kasutades tegusõnu. 

Näiteks: 

4. taseme puhastusteenindaja-juhendaja kutsetunnistuse omanik suudab: 

- töötada tervist ja keskkonda säästvalt. Sorteerida prügi, tundes keskkonnamärke ja ohtlikke jäätmeid; 

- täita talle antud ülesandeid paindlikult ja meeldivalt, suhelda klientide, kolleegide ja töödejuhatajaga; 

- planeerida koristustarvikute otstarbekat paigutust hoiuruumis, hooldada koristusvahendeid, pesta 

pesumasinaga lappe ja moppe; 

- liigitada mustust ning valida mustuse eemaldamiseks otstarbekas puhastusviis; 

- kasutada põhilisi koristamisvahendeid (mopid, lapid, harjad jne); 

- liigitada ja doseerida puhastusaineid ning teha olukorrast lähtuvalt õiged valikud nende kasutamiseks; 

eristada enamlevinud pinnakattematerjale ja puhastada neid igapäevaselt sobival meetodil, sobivate 

töövahendite ja ainetega; 

- valida ja kasutada puhastusmeetodeid (kuiv, väheniiske, niiske, märg); 

- puhastada enamlevinud kohti ja objekte: kontorid, koridorid, WC-d, personaliköögid, esikud, trepikojad, 

klassiruumid, pesuruumid, saalid, koosolekuruumid jms koos seal oleva mööbli, põranda, seinte ja laega; 

- pesta aknaid põrandal seistes, vajadusel pika varrega töövahendit kasutades; 

- tulla toime tööülesannetega, arvestades kliendi soove, kuid kliendiga otseselt kokku puutumata; lahendada 

kliendiga seonduvaid probleeme töödejuhataja abiga; 

- arvestada tööohutus-, tuleohutusnõuetega, anda lihtsamat esmaabi, mõista töötaja õigusi ja kohustusi.  

4. Kutsetunnistuse omaniku võimalikud töökohad ja / või töövaldkonnad 3 

 

Näiteks: 

Puhastusteenindaja-juhendaja, objektijuht, objektivanem, vanemkoristaja, eripuhastustööde spetsialist, 
toateenindaja 
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5.  Kutsetunnistuse väljaandmise alus 

 

Kutsetunnistuse väljastaja Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsioon 

Näiteks: 

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu 
poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ 

Näiteks: 

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud 
Kutsenõukogu 

Kutsetase (riigisisene ja/või üle-Euroopaline) 1  Hindamisskaala / sooritamise tingimused 

Näiteks: 

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 4 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4 

Sooritatud / mittesooritatud 

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda 1 Rahvusvahelised lepingud kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise kohta 1 

Näiteks: 

Puhastustööde juht, EKR tase 5 

Näiteks: 

Kutsetunnistuse alusel saab taotleda Soome 
Kinnisvarateenuste baasoskuse osa 4.3.1. 
“Ylläpitosiivous” kutsetunnistuse 

Õiguslik alus 

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011) 

6. Ametlikult tunnustatud viisid kutsetunnistuse saamiseks 

 

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi 
kutse  andmise korras esitatud nõuetele. Näiteks: 

xxx 

 

7. Lisateave 

 

Haridustase (nõutav / soovitatav) 1 

Näiteks: 

Puhastusteenindaja-juhendajaks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal 

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav 

Näiteks: 

http://www.kutsekoda.ee 

Riiklik Europassi keskus 

www.europass.ee 
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