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Füsioterapeudi kutse andmine: HINDAMISSTANDARD 

1. Üldine informatsioon 

 
1.1. Käesolev hindamisstandard on koostatud füsioterapeut, tase 7 kutse taotlejate hindamiseks. 
1.2. Hinnatavad kompetentsid on kirjeldatud vastavas kutsestandardis. 
1.3. Hindamisstandardi koostamisel on lähtutud kutse andmise korras sätestatud nõuetest. 

2. Hindamise korraldus 

2.1. Füsioterapeudi kutse andmine algab, kui taotleja edastab elektroonselt kõik taotlemiseks 
vajalikud dokumendid kutsekomisjoni esimehele või tema poolt määratud isikule. 

2.1.1. Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid: 
2.1.1.1. vormikohane avaldus (lisa 4); 
2.1.1.2. vormikohane curriculum vitae (CV, lisa 6); 
2.1.1.3. CV lisad 
2.1.1.3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart); 
2.1.1.3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi 

koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));  
2.1.1.3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta 

jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt 
taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust 
ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast 
vmt); 

2.1.1.3.4. täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP  
tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus); 

2.1.1.3.5. erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, 
fotod tegevusest vmt); 

2.1.1.4.  juhtumi analüüs;  

2.1.1.5. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta. 

 
2.1.2.  Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid: 
2.1.2.1. vormikohane avaldus (lisa 5); 
2.1.2.2. vormikohane curriculum vitae (CV, lisa 7); 
2.1.2.3. CV lisad: 
2.1.2.3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart); 
2.1.2.3.2. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta 

jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt 

taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust 

ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast 

vmt); 
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2.1.2.3.3. täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise 
ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus); 

2.1.2.3.4. erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, 
fotod tegevusest vmt; 

2.1.2.4. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta; 
 

2.2.  Füsioterapeudi kutse taotlemine ja taastõendamine on võimalik perioodidel 1. jaanuar kuni 
30. juuni ja 1. august kuni 30. november. 

2.2.1. Kutsekomisjon  hindab taotleja vastavust kutse taotlemise või taastõendamise 
eeltingimustele. 

2.2.2. Kutsekomisjoni esimees või tema poolt määratud isik edastab 14 päeva jooksul juhtumi 
analüüsi hindamiskomisjonile hindamiseks vastavalt kriteeriumitele, mis on kirjeldatud 
käesoleva dokumendi osades 3 ja 5.  

2.2.3. Juhtumi analüüsi läbivaatamise tulemusena teeb hindamiskomisjon ettepaneku, kas 
taotlejale anda füsioterapeudi kutse dokumentide alusel, kutsuda kutse taotleja vestlusele 
või mitte anda kutse taotlejale kutset. Hindamiskomisjoni esimees edastab vastava 
ettepaneku kutsekomisjonile, kes kinnitab taotleja kutse saamise või mitte saamise. 

2.2.3.1. Füsioterapeutilist kompetentsust hindavad juhtumi analüüsi põhjal kaks kuni kolm 
valdkonna eksperti ja hindamiskomisjoni esimees. 

2.2.3.1.1. Juhtumi analüüs, mis ekspertidele edastatakse, on ilma taotleja nimeta ehk 
anonüümne. 

2.2.3.1.2. Kaks eksperti hindavad juhtumi analüüsi sõltumatult vastavalt 
hindamiskriteeriumitele, kasutades vormikohast hindamisprotokolli (lisa 3), ning 
saadavad tulemused esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 30 päeva pärast aruande 
saamist) hindamiskomisjoni esimehele. 

2.2.3.1.3. Hindamiskomisjoni esimees teeb juhtumi analüüsi hindamistulemustest kokkuvõtte, 
tuginedes järgmistele printsiipidele: 

2.2.3.1.3.1. Kui tulemuste erinevus täidetud kriteeriumite osas erineb kahe hindaja vahel vähem 
kui 30% võrra, siis liidetakse mõlema hindaja positiivsed tulemused kokku. 

2.2.3.1.3.2. Kui tulemuste erinevus täidetud kriteeriumite osas erineb kahe hindaja vahel rohkem 
kui 30% võrra, siis palutakse juhtumi analüüsi hinnata hindamiskomisjoni kolmandal 
liikmel, ning käsitletakse kaht lähemat tulemust. 

2.2.4. Vestlus on kuni 60 minutit kestev professionaalne diskussioon, milles osalevad kutse 
taotleja ja hindamiskomisjoni liige/liikmed. 

2.2.4.1. Vestluse jooksul täpsustatakse taotleja füsioterapeutiline kompetentsus ning antakse talle 
tagasisidet. 

2.2.4.2. Vestluse jooksul on taotlejal võimalus demonstreerida enda teadmisi ja oskusi, samuti 
esitada küsimusi; hindamiskomisjoni liikmetel anda tagasisidet. 

2.2.5. Tagasiside hindamistulemustest on taotlejale kirjalik ning esitatakse hindamisvormil (lisa 
1 ja lisa 2). Hindamisvormi soovitab kutse andja kasutada füsioterapeudi tööle võtmisel 
ühe informatsiooniallikana. 

2.2.6. Tagasiside kutse andmisest dokumentide alusel või vestlusele kutsumise vajadusest jõuab 
taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast dokumentide 
esitamist va juhul kui kaasatakse kolmas hindaja või langeb kutsetaotlemine 
hindamiskomisjoni väljakuulutatud puhkuse perioodile. 

2.2.7. Tagasiside kutse andmisest või mitteandmisest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid 
mitte rohkem kui 30 päeva pärast vestluse toimumist. 
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3. Hindamine kutse esmataotlemise korral 

3.1. Nõuetekohane haridustase on füsioterapeudi kutse, tase 7 taotlemise eeltingimus, mille 

hindamisel on lähtutud kutse andmise korra punktis 2.1. sätestatud nõuetest. 

3.2. Taotleja hindamisel arvestatakse vastavalt füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimustele   
(vt kutse andmise kord punkt 2.1) informatsiooni neljast valdkonnast (töökogemus, 
täiendkoolitus, füsioterapeutiline kompetents ja füsioteraapia-alane lisategevus).  

3.2.1. Töökogemusena arvestatakse füsioteraapiaalast töökogemust tervishoiu-, sotsiaal-, 
kultuuri- ja haridusvaldkonnas.  

3.2.1.1. Füsioteraapia õpetamine ja füsioteraapiaalane teadustegevus arvestatakse erialase 
töökogemuse hulka.  

3.2.1.2. Lapsehoolduspuhkusel oldud aega füsioteraapiaalase töökogemuse hulka ei arvestata. 
3.2.1.3. Füsioteraapiaalast töökogemust arvestatakse töötatud aastate kohta arvestuslikult 

(näiteks 5 aastat 0,5 koormusega = 2,5 aastat täiskoormusega). 
3.2.2. Täiendkoolituste all arvestatakse füsioteraapiaalaseid ning teisi füsioterapeudi 

kutsestandardis kirjeldatud teadmiste, oskuste ja kompetentside alaseid koolitusi, 

õppepäevi, -visiite, konverentse jmt.  

3.2.2.1. Viimase viie aasta täiendkoolituste ja konverentside mahust ainepunkides peaks 

vähemalt 50% moodustama füsioteraapiaalased täiendused. 

3.2.2.2. Täiendkoolituste ja konverentside mahtu arvestatakse järgmiselt: 1 EAP = 26 tundi, 1 AP 

= 40 tundi, 1 päev = 8 tundi. 

3.2.2.3. Päeva kasutatakse arvestusühikuna juhul, kui ainepunkte ei ole koolituse või konverentsi 

tunnistusel märgitud. 

3.2.3. Füsioterapeutilise kompetentsuse hindamise aluseks on taotleja poolt esitatud juhtumi 

analüüs. 

3.2.3.1. Juhtumi analüüsi vorm ja valdkond on taotleja poolt valitud.  

3.2.3.2. Juhtumi analüüs peab kirjeldama taotleja poolt valitud patsiendi/kliendi füsioterapeutilist 

käsitlust. 

3.2.3.3. Juhtumi analüüs peab sisaldama vähemalt põhilisi füsioteraapia protsessi osasid: 

füsioterapeutiline hindamine (alg-, vahe- ja lõpphindamine), probleemide määratlemine, 

eesmärkide püstitamine, füsioteraapia planeerimine, füsioteraapia teostuse elluviimine. 

3.2.3.4. Juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu saab kirjeldada kõigi nõutud 

kompetentside tegevusnäitajaid (vt lisa 3). 

3.2.3.5. Füsioterapeutilist kompetentsust hinnatakse vastavalt 25 kriteeriumile (vt käesoleva 

dokumendi lisa 3). 

3.2.3.5.1. Füsioterapeutilist kompetentsust hinnatakse kriteeriumitele vastavaks või mitte 

vastavaks. Vajadusel lisatakse kommentaar. 

3.2.3.5.2. Füsioterapeutilise kompetentsuse tulemus arvutatakse hindajate osakaaluna 

(protsendina) kogukriteeriumite hulgast: (a+b): 50x100* (*valemis a – I hindaja 

positiivsete tulemuste hulk; b – II hindaja positiivsete tulemuste hulk). 

3.2.3.5.3. Füsioterapeutilise kompetentsuse arvestamine füsioterapeudi kutse andmisel: 

3.2.3.5.3.1. Kriteeriumitest 80-100% on täidetud: taotleja füsioterapeutiline kompetentsus on 

tõendatud. 

3.2.3.5.3.2. Kriteeriumitest 50-79% on täidetud: täiendava hindamismeetodina kaasneb vestlus 

füsioteapeutilise kompetentsuse hindamiseks. 

3.2.3.5.3.3. Kriteeriumitest 0-49% on täidetud: füsioteraüpeutiline kompetentsus ei ole 

tõendatud, vajalik kordustaotlemine. 
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3.2.4. Füsioteraapiaalase lisategevuse arvestamisel võetakse arvesse järgmisi tegevusi (esitada 

tõendusdokument nt koolituse päevakava, tööandja tõend praktikandi/kolleegi 

juhendamise kohta): 

3.2.4.1. Eriala arendavateks tegevusteks on näiteks erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste 

koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, 

koolitamine.  

3.2.4.2. Administratiivne tegevus füsioteraapia alal, taastusravi ja/või rehabilitatsiooni alal, 

haridusalal vmt (näiteks osakonna juhatamine vmt). 

3.2.4.3. Füsioteraapiaalaste teaduspublikatsioonide esitamine ja kirjutamine (artiklid, 

konverentsi ettekanded jne).  

3.2.5. Füsioterapeudi kutse antakse vastavalt esitatud dokumentidele või vastavalt esitatud 
dokumentidele ja vestlusele. 

3.2.5.1. Füsioterapeudi kutse antakse vastavalt esitatud dokumentidele juhul kui taotlejal on 
täidetud kutse taotlemiseks vajalikud eeltingimused ning füsioterapeutilise 
kompetentsuse hindamisel on täidetud 80-100% kriteeriumitest. 

3.2.5.2. Otsus füsioterapeudi kutse andmise kohta tehakse vastavalt esitatud dokumentidele 
ning vestlusele juhul, kui taotlejal on täidetud kutse taotlemiseks vajalikud eeltingimused 
ning füsioterapeutilise kompetentsuse hindamisel on täidetud 50-80% kriteeriumitest. 

3.2.5.3. Füsioterapeut ei saa kutset juhul, kui 
3.2.5.3.1. Taotlejal ei ole täidetud kutse taotlemiseks vajalikud eeltingimused. 
3.2.5.3.2. Füsioterapeutiline kompetentsuse hindamisel on täidetud alla 50% kriteeriumitest. 

4. Hindamine kutse taastõendamise korral 

4.1 Füsioterapeudi kutse, tase 7 taastõendamise eeltingimuste hindamisel on lähtutud kutse 
andmise korra punktis 2.2 sätestatud nõuetest. 

4.2 Taastõendamisel arvestatakse informatsiooni kolmest valdkonnast (töökogemus, täiendkoolitus, 
ja füsioteraapia-alane lisategevus). 

4.2.1 Töökogemusena arvestatakse füsioteraapiaalast töökogemust tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- 
ja haridusvaldkonnas.  

4.2.1.1 Füsioteraapia õpetamine ja füsioteraapiaalane teadustegevus arvestatakse erialase 
töökogemuse hulka.  

4.2.1.2 Lapsehoolduspuhkusel oldud aega füsioteraapiaalase töökogemuse hulka ei arvestata. 
4.2.1.3 Füsioteraapiaalast töökogemust arvestatakse töötatud aastate kohta arvestuslikult (näiteks 5 

aastat 0,5 koormusega = 2,5 aastat täiskoormusega). 
4.2.2 Täiendkoolituste all arvestatakse füsioteraapiaalaseid ning teisi füsioterapeudi 

kutsestandardis kirjeldatud teadmiste, oskuste ja kompetentside alaseid koolitusi, 
õppepäevi, -visiite, konverentse jmt.  

4.2.2.1 Viimase viie aasta täiendkoolituste ja konverentside mahust ainepunkides peaks vähemalt 
50% moodustama füsioteraapiaalased täiendused. 

4.2.2.2 Täiendkoolituste ja konverentside mahtu arvestatakse järgmiselt: 1 EAP = 26 tundi, 1 AP = 40 
tundi, 1 päev = 8 tundi. 

4.2.2.3 Päeva kasutatakse arvestusühikuna juhul, kui ainepunkte ei ole koolituse või konverentsi 
tunnistusel märgitud. 

4.2.3 Füsioteraapiaalase lisategevuse arvestamisel võetakse arvesse järgmisi tegevusi 
(esitadatõendusdokument nt koolituse päevakava, tööandja tõend praktikandi/kolleegi 
juhendamise kohta): 
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4.2.3.1 Eriala arendavateks tegevusteks on näiteks erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste 
koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, 
koolitamine.  

4.2.3.2 Administratiivne tegevus füsioteraapia alal, taastusravi ja/või rehabilitatsiooni alal, 
haridusalal vmt (näiteks osakonna juhatamine vmt). 

4.2.3.3 Füsioteraapiaalaste teaduspublikatsioonide esitamine ja kirjutamine (artiklid, konverentsi 
ettekanded jne).  

4.2.4 Füsioterapeudile antakse kutse taastõendamisel vastavalt esitatud dokumentidele juhul, kui 
taotlejal on täidetud taastõendamise eeltingimused.  

4.2.4.1 Juhul kui on tegu juhtumiga, kus taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise 
eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise hindamisele 
(käesoleva dokumendi punkt 3). 

5. Füsioterapeutilise kompetentsuse hindamiskriteeriumid 

 

Kohustuslikud kompetentsid: patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine, füsioteraapia 
läbiviimine, nõustamine ja juhendamine 

PATSIENDI/KLIENDI FÜSIOTERAPEUTILINE HINDAMINE 
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise 
füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid valdkonnaspetsiifilisi tõenduspõhiseid 
hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes 
patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist, 
samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest; 
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi komplektselt ja seostatult; püstitab 
füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest; 
3. selgitab välja patsiendi/kliendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d) 
eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse 
aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku. 

Tegevusnäitaja Kriteerium Hindamismeetod 

Selgitab välja füsioteraapia 
vajaduse lähtudes 
patsiendi/kliendi tegutsemis- ja 
osalusvõimest ning struktuuri- 
ja 
funktsioonitasandi seisundist, 
samuti tema terviseseisundist 
ning ümbritsevast keskkonnast 
tulenevatest faktoritest 

6** - Füsioteraapia vajaduse 
välja selgitamisel on lähtutud 
patsiendi/kliendi 

 struktuuri- ja 
funktsioonitasandist 

 tegevusvõimest 

 osalusvõimest  

 patsienti/klienti 
ümbritseva keskkonna 
faktoritest 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Viib läbi patsiendist/kliendist 
lähtuva süstemaatilise 
füsioterapeutilise 
hindamise, kasutades selleks 
sobivaid valdkonnaspetsiifilisi 
tõenduspõhiseid 
hindamismeetodeid (nt vaatlus, 
anamneesi võtmine, 
funktsionaalsed testid) 

4 - Füsioterapeutilise 
hindamise tulemused on 
esitatud süstemaatiliselt. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

5 - Füsioterapeutilisel 
hindamisel on kasutatud 
sobivaid valdkonnaspetsiifilisi, 
tõenduspõhiseid 
hindamismeetodeid. 
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Analüüsib patsiendi/kliendi 
hindamistulemusi kompleksselt 
ja seostatult 
 

9 - Patsiendi/kliendi 
põhiprobleem(id) on 
arusaadavalt seotud 
hindamistulemustega. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Püstitab  füsioterapeutilise 
diagnoosi lähtudes 
hindamistulemustest 

8 - Püstitatud on  
füsioterapeutiline diagnoosi 
lähtudes hindamistulemustest. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Selgitab välja patsiendi/kliendi 
põhiprobleemi(d) tulenevalt 
patsiendi/kliendi 
hindamistulemustest 

7 - Kirjeldatud on peamised 
füsioterapeutilised 
probleemid. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Püstitab mõõdetava(d) ja 
selge(d) eesmärgi(d) ja kaasates 
nimetatud protsessidesse 
aktiivselt patsienti/klienti ja/või 
tema tugivõrgustikku 

10 - Füsioterapeutilised 
eesmärgid on mõõdetavad ja 
selged. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

11 - Füsioterapeutilised 
eesmärgid on patsiendi-
/kliendikesksed. 

12 - Füsioterapeudile on teada 
patsiendi/kliendi 
tugivõrgustiku liikmed (liige). 
On nõustatud antud juhtumi 
seisukohast olulisi 
tugivõrgustiku liikmeid (nt 
pere, kool/lasteaed, tööandja). 
Kui see antud juhtumi puhul 
pole relevantne, siis nii on 
märgitud. 

FÜSIOTERAAPIA LÄBIVIIMINE 
1. valib ja rakendab valdkonnaspetsiifilisi kaasaegsetel teadmistel tuginevaid tõenduspõhiseid 
füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema 
individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest 
tegevuskavast, patsiendi/kliendi igapäevaelu kontekstist ja teiste ravisse kaasatud spetsialistide 
tagasisidest ja tegevusest, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat 
teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja 
holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust; 
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest 
vajadustest ja valdkonnaspetsiifilistest teadmistest; juhendab abivahendi korrektset 
eesmärgipärast kasutamist. 

Tegevusnäitaja Kriteerium Hindamismeetod 

Valib ja rakendab 
valdkonnaspetsiifilisi 
kaasaegsetel teadmistel 
tuginevaid tõenduspõhiseid 
füsioterapeutilisi 
sekkumisi, lähtudes 
patsiendi/kliendi hindamise 
tulemustest, tema 
individuaalsetest vajadustest 
ning teraapia 
eesmärkidest 

14 - Füsioterapeutilise 
sekkumise kirjeldus on selge ja 
konkreetne. Optimaalne 
aruande pikkus on (6-12 lk).  

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

16 - Füsioterapeutilised 
sekkumised on 
valdkonnaspetsiifilised, 
kaasaegsed ja tõenduspõhised. 

22 - Füsioterapeut on viidanud 
erinevatele (vähemalt viiele) 
erialastele allikatele, mis 
toetavad tema tegevuse 
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tõenduspõhisust. Allikad 
peaksid olema kaasaegsed (st 
mitte vanemad kui 10 aastat ja 
eelistatud on süsteemsed 
ülevaateartiklid ja meta-
analüüsid) 

25 - Füsioterapeut arvestab 
teraapia läbiviimisel valitud 
patsiendi/kliendi iga ja/või 
arengutaset. 

17 - Füsioterapeutilised 
sekkumised on läbi 
viidud sihipäraselt, 
põhjendatult ja ohutus- ja 
hügieeninõudeid silmas 
pidades. 

Lähtub oma töös 
füsioterapeutilisest 
tegevuskavast, patsiendi/kliendi 
igapäevaelu kontekstist ja 
teiste ravisse kaasatud 
spetsialistide tagasisidest ja 
tegevusest, rakendab sekkumisi 
sihipäraselt ja põhjendatult 

13 - Füsioterapeutiline 
tegevuskava on kirjeldatud 
selgelt ja konkreetselt, s.h. on 
märgitud patsiendi/kliendiga 
rakendatavad põhimetoodikad 
ja meeskonnatöö vajadus 
teiste spetsilistidega. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

17* 
 

Analüüsib läbiviidavat teraapiat 
järjepidevalt ning teeb vajadusel 
vastavad korrektuurid, 
kasutades kliinilist mõtlemist 
ja holistilist lähenemist; hindab 
füsioterapeutilise sekkumise 
tulemuslikkust. 

15 - Füsioterapeutiline 
sekkumine on vastavuses 
tegevuskavaga. Sekkumisse 
sisse viidud muudatused on 
arusaadavad. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

24 - Füsioterapeut 
demonstreerib asjakohast 
kliinilist mõtlemist ja 
biopsühhosostsiaalset 
lähenemist (loob seoseid jne). 

23 - Füsioterapeut 
demonstreerib asjakohaseid 
anatoomilisi, füsioloogilisi, 
kinesioloogilisi ja 
biomehaanilisi teadmisi. 

4*, 5* 

Soovitab ja vajadusel valib ning 
reguleerib abivahendi, lähtudes 
patsiendi/kliendi reaalsetest 
vajadustest ja 
valdkonnaspetsiifilistest 
teadmistest; juhendab 
abivahendi korrektset 
eesmärgipärast kasutamist. 

19 - Patsiendile/kliendile on 
soovitatud ja vajadusel valitud 
ja reguleeritud vajaminev(ad) 
abivahend(id), juhendatud ja 
nõustatud selle (nende) 
kasutamise osas. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 
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NÕUSTAMINE JA JUHENDAMINE 
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku, kasutades selleks 
sobivaid nõustamis- ja juhendamismetoodikaid ja arvestades patsiendi/kliendi sotsiaalset konteksti 
ja vajadusi; 
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja 
patsiendi/kliendi terviseseisundist; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole. 

Tegevusnäitaja Kriteerium Hindamismeetod 

Juhendab, motiveerib ja 
vajadusel nõustab 
patsienti/klienti ja 
tugivõrgustikku, kasutades 
selleks sobivaid nõustamis- ja 
juhendamismetoodikaid ja 
arvestades patsiendi/kliendi 
sotsiaalset konteksti ja vajadusi 

18 - Füsioterapeut on 
juhendanud, motiveerinud ja 
vajadusel nõustanud 
patsienti/klienti ja/või 
tugivõrgustikku 
füsioterapeutiliste sekkumiste 
käigus.  

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 
 

20 - Füsioterapeut on 
patsienti/klienti ja/või tema 
tugivõrgustikku juhendanud ja 
motiveerinud koduste 
tegevuste osas, mis 
eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitavad.  

Nõustab patsienti/klienti 
tervisekäitumise alal, lähtudes 
tervislike eluviiside 
põhitõdedest ja 
patsiendi/kliendi 
terviseseisundist; vajadusel 
suunab patsiendi/kliendi teiste 
spetsialistide poole 

21 - Füsioterapeut on 
nõustanud patsienti/klienti ja/ 
või tema tugivõrgustikku 
tervisekäitumise alal, lähtudes 
tervislike eluviiside 
põhitõdedest ja 
patsiendi/kliendi 
terviseseisundist. Vajadusel 
suunanud patsiendi/kliendi 
teiste spetsialistide poole. 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 
 

Läbivad kompetentsid: 
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit, lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest 
õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus); 
2. töötamisel patsiendi/klientidega järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi 
töövõtteid; 
3. osaleb eriala arendavates tegevustes, nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, 
kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine; 
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ja asjakohaselt; 
5. osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega; vajadusel töötab meeskonna 
juhina; 
6. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast 
teaduskirjandust; 
7. vajadusel annab esmaabi; 
8. dokumenteerib oma töö; 
9. kasutab arvutit ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulites ja standardmoodulites 
Andmebaasid ja Esitlus nõutud tasemel (lisa 2); 
10. kasutab korrektset erialast terminoloogiat. 

Tegevusnäitaja Kriteerium Hindamismeetod 

Järgib rahvusvahelist 
füsioterapeudi eetikakoodeksit, 

Dokumentides ja/või vestlusel 
avaldub eetikanõuete täitmine 

Dokumentaalne ja/või vestlus 
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lähtub oma töös kutsealaga 
seonduvatest 
õigusaktidest (sh isikuandmete 
kaitse seadus) 

ja arvestatud on kutsealaga 
seonduvate õigusaktidega. 

Järgib töötamisel 
patsiendi/klientidega ohutus- ja 
hügieeninõudeid ja kasutab 
ergonoomilisi töövõtteid 

 17* Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Osaleb eriala arendavates 
tegevustes, nt erialaliidu 
tegevus, teadustöö, ravijuhiste 
koostamine, kolleegide, 
praktikantide juhendamine, 
üliõpilaste lõputööde 
juhendamine, koolitamine 

Esitatud on tõendid 
füsioteraapiaalase lisategevuse 
tõestuseks, näiteks 
tunnistused, fotod tegevusest 
vmt 

Dokumentaalne: 
täiendkoolitused ja 
konverentsid 

Suhtleb patsientide/klientidega 
ja kolleegidega viisakalt ja 
asjakohaselt; 

Dokumentides ja/või vestlusel 
avaldub oskus kohandada 
olukorrale ja suhtluspartnerile 

Dokumentaalne; vestlus 

Osaleb meeskonnatöös võrdse 
partnerina teiste 
spetsialistidega; vajadusel 
töötab meeskonna juhina; 

13. Füsioterapeutiline 
tegevuskava on 
kirjeldatud selgelt ja 
konkreetselt, s.h. on 
märgitud patsiendi/kliendiga 
rakendatavad põhimetoodikad 
ja meeskonnatöö vajadus 
teiste spetsilistidega.  

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 
Dokumentaalne 
 

Väärtustab elukestvat õpet, 
hoiab ennast kursis valdkonna 
arengutega, loeb erialast 
teaduskirjandust 

16* 
22* 
24 * 

Dokumentaalne: 
täiendkoolitused ja 
konverentsid 
Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

Vajadusel annab esmaabi Esitatud on tõend esmaabi 
koolituse läbimise kohta. 

Dokumentaalne: 
täiendkoolitused ja 
konverentsid 

Dokumenteerib oma töö 1 - Füsioteraapia protsessi 
kirjeldus on esitatud 
terviklikult (on olemas kõik 
protsessi põhiosad).  

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 

2 - Füsioteraapia protsessi 
kirjeldus on struktureeritud ja 
arusaadav. 

Kasutab arvutit ECDL 
sertifikaadis kirjeldatud 
baasmoodulites ja 
standardmoodulites 
Andmebaasid ja Esitlus 
nõutud tasemel  

Dokumendid on korrektselt 
vormistatud. 

Dokumentaalne: esitatud 
dokumentide vormistamine ja 
saatmine 

Kasutab korrektset erialast 
terminoloogiat 

3 - Kasutatud 
füsioterapeutiline 
terminoloogia on korrektne. 
24-* 

Juhtumi analüüs ja/või vestlus 
 

* Tärniga on tähistatud numbrid, mis märgivad juba kirjeldatud kriteeriumi. 
** Kriteeriumite ees olevad numbrid tähistavad kriteeriumi järjekorranumbrit aruane hindamise vormis (hindamisstandardi lisa 3).  
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6. Hindamisjuhend hindajale 

 
6.1 Valdkonna ekspert, kes hindab juhtumi analüüsi:  
6.1.1 Lähtub hindamisel ette antud kriteeriumitest ning enda professionaalsetest kogemustest ja 

teadmistest. 
6.1.2 Märgib kriteeriumid vastavalt enda arvamusele „täidetud“, „osaliselt täidetuks“ ja„mitte 

täidetud“ ning vajadusel lisab kommentaari. Kommentaari kirjutamine on kindlasti 
kohustuslik siis, kui kriteerium hinnatakse „mitte täidetud.“ 

6.1.3 Kasutab vormikohast hindamislehte (lisa 3). 
6.1.4 Saadab hindamistulemuse hindamiskomisjoni esimehele tagasi esimesel võimalusel, kuid 

mitte hiljem kui 30 päeva pärast aruande saamist. 
6.2  Vestluse läbiviimine 
6.2.1 Vestluse läbiviimisel lähtutakse professionaalsete teadmiste ja kogemuste hindamisest. 

Vestluse jooksul on peamine rõhuasetus tagasisidel ja arutelul.  
6.2.2 Üks hindamiskomisjoni liikmetest on vestluse juhiks. 
6.2.3 Vestluse aluseks on juhtumi analüüs ja ekspertide hindamise tulemused. Vestlusel esitatakse 

täiendavaid küsimusi, et välja selgitada kutse taotleja teadmised ja oskused neis 
valdkondades, mille osas ekspertidele jäi aruandes ebaselgeks kutse taotleja pädevus.  

6.2.4 Vestluse tulemusel võib teha kriteeriumite hinnangutes muutusi. 
6.2.5 Vestluse aluseks võib olla ka taotleja senine vähene töökogemus või vähene täiendkoolituste 

hulk ning füsioteraapiaalane lisategevus. Sellisel juhul võib vestluse tulemuseks olla hulk 
ettepanekuid vajalike täiendkoolituste osas (kust mida leida või milliseid rohkem korraldada 
jne) või teised sarnased tulemused. Taolise vestluse viib läbi hindamiskomisjoni esimees 
üksinda. 

6.2.6 Vestlusele tuleb kaasa võtta eeltäidetud hindamisvorm (lisa 1, lisa 2) ning eeltäidetud 
füsioterapeutilise kompetentsuse hindamisvormid (lisa 3).  

6.2.7 Vestluse võib läbi viia telefoni või suhtlemistarkvara (nt Skype) teel, kui kõigile osapooltele 
sobiva aja ja koha kokkuleppimine osutub keerukaks. 

6.3 Hindamistulemuste vormistamine 
6.3.1 Hindamisvormi vormistab hindamiskomisjoni esimees.   
6.3.2 Täidetud hindamisvormi allkirjastab hindamiskomisjoni esimees. Pärast kutsekomisjoni 

positiivset otsust ka kutsekomisjoni esimees. 
6.3.3 Hindamisvorm on kutse andja ametlik tagasiside taotlejale. 

7. Hindamisega seotud vormid 

Lisa 1. Hindamisvorm esmataotlemisel 
Lisa 2. Hindamisvorm taastõendamisel 
Lisa 3. Juhtumi analüüsi hindamise vorm 
Lisa 4. Vormikohane avaldus esmataotlemiseks 
Lisa 5. Vormikohane avaldus taastõendamiseks 
Lisa 6. Vormikohane CV kutse esmataotlemiseks 
Lisa 7. Vormikohane CV kutse taastõendamiseks 
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Füsioteraapia kutse andmine: HINDAMISVORM esmataotlemisel 

 
Taotleja nimi:______________________________________ 
 

HARIDUS  
 
 

ERIALANE LISATEGEVUS   

TÖÖKOGEMUS 
 
 
 

 

TÄIENDUSED 
 
 
 

 

FÜSIOTERAPEU- 
TILINE KOMPETENTS 
 
 

Täidetud kriteeriumite hulk: 
I hindaja:____/ 25 
II hindaja:____/ 25 
Koond:_____/ 50 x 100 = _______% 

 
TULEMUS:__________________________________________________________________________ 
    FT kutse antud dokumentide alusel 
    FT kutse andmine kinnitamiseks vajalik läbida vestlus     vestluse aeg:_____________ 
    FT kutse antud pärast vestlust 
    FT kutset ei anta, vajalik kordustaotlemine 
 
KOKKUVÕTLIK TAGASISIDE: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Hindamiskomisjoni liikmed /nimed/ 
__________________________________________________________________________________ 
Hindamiskomisjoni esimees /nimi ja allkiri/____________________________     Kuupäev__________ 
Kutsekomisjoni esimees /nimi ja allkiri/_______________________________     Kuupäev__________ 
 
  

Hindamisstandard. Lisa 1 
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Füsioteraapia kutse andmine: HINDAMISVORM taastõendamisel 

 
Taotleja nimi:______________________________________ 
 

KUTSETUNNISTUS  
 
 

ERIALANE LISATEGEVUS   

TÖÖKOGEMUS 
 
 
 

 

TÄIENDUSED 
 
 
 

 

 
TULEMUS:    FT kutse antud dokumentide alusel 
 
KOKKUVÕTLIK TAGASISIDE: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kutsekomisjoni esimees /nimi ja allkiri/_______________________________     Kuupäev__________ 
 
 

 

  

Hindamisstandard. Lisa 2 
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Juhtumi analüüsi hindamisvorm aruandele nr ______________ 

 

Jrk Kriteerium  Enne 
vestlust 

Pärast 
vestlust 

Hindaja kommentaar 

  Jah Ei Jah Ei  

1 Füsioteraapia protsessi kirjeldus on 
esitatud terviklikult (on olemas kõik 
protsessi põhiosad). 

     
 
 
 
 

2 Füsioteraapia protsessi kirjeldus on 
struktureeritud ja arusaadav. 

     
 
 
 
 

3 Kasutatud füsioterapeutiline 
terminoloogia on korrektne. 

     
 
 
 
 

4 Füsioterapeutilise hindamise tulemused 
on esitatud süstemaatiliselt. 

     
 
 
 
 

5 Füsioterapeutilisel hindamisel on 
kasutatud sobivaid valdkonnaspetsiifilisi, 
tõenduspõhiseid hindamismeetodeid. 

     
 
 
 
 

6 Füsioteraapia vajaduse välja selgitamisel 
on lähtutud patsiendi/kliendi 

 Struktuuri- ja funktsioonitasandist 

 Tegevusvõimest 

 Osalusvõimest  

 Patsienti/klienti ümbritseva 
keskkonna faktoritest 

     
 
 
 
 

7 Kirjeldatud on peamised 
füsioterapeutilised probleemid, mille 
alusel määratletakse füsioterapeutiline 
diagnoos/põhiprobleem. 

     
 
 
 
 

8 Püstitatud on füsioterapeutiline diagnoosi 
lähtudes hindamistulemustest. 

     
 
 
 
 

9 Patsiendi/kliendi põhiprobleem(id) on 
arusaadavalt seotud 
hindamistulemustega. 

     
 
 
 

Hindamisstandard. Lisa 3 
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10 Füsioterapeutilised eesmärgid on 
mõõdetavad ja selged.  

     
 
 
 
 

11 Füsioterapeutilised eesmärgid on 
patsiendi-/kliendikesksed. 

     
 
 
 
 

12 Füsioterapeudile on teada 
patsiendi/kliendi tugivõrgustiku liikmed 
(liige). On nõustatud antud juhtumi 
seisukohast olulisi tugivõrgustiku liikmeid 
(nt pere, kool/lasteaed, tööandja). Kui see 
antud juhtumi puhul pole relevantne, siis 
nii on märgitud.  

     
 
 
 
 

13 Füsioterapeutiline tegevuskava on 
kirjeldatud selgelt ja konkreetselt, s.h. on 
märgitud patsiendi/kliendiga 
rakendatavad põhimetoodikad ja 
meeskonnatöö vajadus teiste 
spetsilistidega. 

     
 
 
 
 

14 Füsioterapeutilise sekkumise kirjeldus on 
selge ja konkreetne. Optimaalne aruande 
pikkus on (6-12 lk). 

     
 
 
 
 

15 Füsioterapeutiline sekkumine on 
vastavuses tegevuskavaga. Sekkumisse 
sisse viidud muudatused on arusaadavad. 

     
 
 
 
 

16 Füsioterapeutilised sekkumised on 
valdkonnaspetsiifilised, kaasaegsed ja 
tõenduspõhised. 

     
 
 
 
 

17 Füsioterapeutilised sekkumised on läbi 
viidud sihipäraselt, põhjendatult ja 
ohutus- ja hügieeninõudeid silmas 
pidades.  

     
 
 
 
 

18 Füsioterapeut on juhendanud, 
motiveerinud ja vajadusel nõustanud 
patsienti/klienti ja/või tugivõrgustikku 
füsioterapeutiliste sekkumiste käigus. 

     
 
 
 
 

19 Patsiendile/kliendile on soovitatud ja 
vajadusel valitud ja reguleeritud 
vajaminev(ad) abivahend(id), juhendatud 
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ja nõustatud selle (nende) kasutamise 
osas. 

 
 

20 Füsioterapeut on patsienti/klienti ja/või 
tema tugivõrgustikku juhendanud ja 
motiveerinud koduste tegevuste osas, mis 
eesmärkide saavutamisele kaasa aitavad. 

     
 
 
 
 

21 Füsioterapeut on nõustanud 
patsienti/klienti ja/ või tema 
tugivõrgustikku tervisekäitumise alal, 
lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest 
ja patsiendi/kliendi 
terviseseisundist. Vajadusel suunanud 
patsiendi/kliendi teiste spetsialistide 
poole. 

     
 
 
 
 

22 Füsioterapeut on viidanud erinevatele 
(vähemalt viiele) erialastele allikatele, mis 
toetavad tema tegevuse tõenduspõhisust. 

     
 
 
 
 

23 Füsioterapeut demonstreerib 
asjakohaseid anatoomilisi, füsioloogilisi, 
kinesioloogilisi ja biomehaanilisi teadmisi. 

     
 
 
 
 

24 Füsioterapeut demonstreerib asjakohast 
kliinilist mõtlemist ja 
biopsühhosostsiaalset lähenemist (loob 
seoseid jne). 

     
 
 
 
 

25 Füsioterapeut arvestab teraapia 
läbiviimisel valitud patsiendi/kliendi iga 
ja/või arengutaset. 

     
 
 
 
 

 
 
TULEMUS:    ________/25 x 100  _______% 
 

Hindaja: /nimi/_____________________________ 
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AVALDUS FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ESMATAOTLEMISEKS 

 
Mina, (nimi)_____________________________ (isikukood:___________________________) soovin 
taotleda füsioterapeudi kutset. 
 
Avaldusele on lisatud 

Dokumendi nimetus 
Lehekülgede 
arv 

 Vormikohane CV 
 
 
 

 CV lisad 

 
 
 

o Isikuttõendava dokumendi koopia 
 
 
 

o Haridusttõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia 
 
 
 

o Tööandja kinnitus töökoormuse kohta (viimased 5 aastat) – 
liikumis- ja ravikehakultuurialase hariduse korral (vaata kutse 
andmise kord punkt 2.1.4.) 

 
 
 

o Koolituste/konverentside tunnistuste koopiad (viimased 5 aastat ja 
sh ka esmaabi koolituse tunnistuse koopia) – liikumis- ja 
ravikehakultuurialase hariduse korral (2.1.4) ja meditsiini –ja/või 
kehakultuurialase kõrgharidus korral (2.1.5). 

 

 
 
 

o Vastavalt kirjapandud erialastele lisategevustele/ühiskondlikule 
aktiivsusele sobivad kinnitused nende toetuseks (vastavalt kutse 
andmise korra punktile 2.3 on erialane lisategevus nõutav kõigil 
kutse taotlejatel) 

 
 
 

 Juhtumi analüüs 
 
 
 

 Maksekorralduse koopia 
 
 
 

 

Allkirjaga kinnitan, et esitatud dokumendid on õiged ning minu poolt koostatud ja olen nõus, et minu 

andmeid kasutatakse füsioterapeudi kutse andmise eesmärgil. 

Olen nõus, et minu andmed avalikustatakse Kutsekoja kutseregistris   ☐ JAH ☐ EI 

Alates 01.01.2020 loobub Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest. Taotlejale antud kutse kantakse 

kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule vaid tema taotlusel 

(vt kutseseadus, §15 lg 1).    Soovin paberkandjal kutsetunnistust ☐ JAH ☐ EI 

Taotleja allkiri___________________________________        Kuupäev_________________________ 
/allkirjastatud digitaalselt/     /kuupäev digitaalallkirjas/  

Hindamisstandard. Lisa 4 

https://www.kutseregister.ee/kutsed/avalik_kutsetunnistused/?
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AVALDUS FÜSIOTERAPEUDI KUTSE TAASTÕENDAMISEKS 

 
Mina, (nimi)_____________________________ (isikukood:___________________________) soovin 
taastõendada füsioterapeudi kutset. 
 
Avaldusele on lisatud 

Dokumendi nimetus 
Lehekülgede 
arv 

 Vormikohane CV 
 
 
 

 CV lisad 

 
 
 

o Isikuttõendava dokumendi koopia 
 
 
 

o Tööandja kinnitus töökogemuse, sh töökoormuse kohta 
(viimased 5 aastat)  

 
 
 

o Koolituste/konverentside tunnistuste koopiad (viimased 5 aastat ja 
sh ka esmaabi koolituse tunnistuse koopia)  

 
 
 

o Vastavalt kirjapandud erialastele lisategevustele/ühiskondlikule 
aktiivsusele sobivad kinnitused nende toetuseks (vastavalt kutse 
andmise korra punktile 2.4 on erialane lisategevus nõutav kõigil 
kutse taotlejatel) 

 
 
 

 Maksekorralduse koopia 
 
 
 

 

Allkirjaga kinnitan, et esitatud dokumendid on õiged ning minu poolt koostatud ja olen nõus, et minu 

andmeid kasutatakse füsioterapeudi kutse andmise eesmärgil. 

Olen nõus, et minu andmed avalikustatakse Kutsekoja kutseregistris   ☐ JAH ☐ EI 

Alates 01.01.2020 loobub Kutsekoda kutsetunnistuste trükkimisest. Taotlejale antud kutse kantakse 

kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule vaid tema taotlusel 

(vt kutseseadus, §15 lg 1).    Soovin paberkandjal kutsetunnistust ☐ JAH ☐ EI 

 
 
 
Taotleja allkiri___________________________________        Kuupäev_________________________ 
/allkirjastatud digitaalselt/     /kuupäev digitaalallkirjas/  
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Hindamisstandard. Lisa 6 

CURRICULUM VITAE füsioterapeudi kutse esmataotlemiseks 

A. Isikuandmed 

Lisa 1: isikuttõendava dokumendi koopia 

NIMI  

ISIKUKOOD  

AADRESS (ka postiindeks)  

KONTAKTANDMED (telefon ja e-post)  

KODAKONDSUS  

 
B. Hariduskäik 

Lisa 2: Haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia 

Haridusasutus Eriala Lõpetamise aasta Kraad 

    

    

    

Varasem kutsetunnistus Kehtib kuni 

  

 

C. Töökäik 

Lisa 3: Tööandja kinnitus töötamise ja koormuse kohta (viimased 5 aastat) ning enda 
erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis 
tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte 
osutatud teenuste hulgast vmt) 

Töökoht Amet Aeg Koormus 

    

    

    

    

 
D. Täiendkoolitus ja konverentsid 

Lisa 4: Koolituste/konverentside tunnistuste koopiad (viimased 5 aastat ja sh ka esmaabi 
koolituse tunnistuse koopia) 

Koolituse 
/konverentsi nimi 

Koolituse 
/konverentsi 
korraldaja 

Koolituse 
/konverentsi 
toimumise 
aeg 

Tunnistusel 
märgitud 
koolituse/konver
entsi maht 
(EAP/AP/ 
päevad/tunnid/v
mt) 

Koolituse/ 
konverent
si maht 
EAP-des** 

     

     

     

     

     

KOKKU 
** Arvutada vastavalt hindamisstandardi punktis 3.2.2.2.2 toodud seostele - 1 EAP = 26 tundi, 1 AP = 40 tundi, 1 päev = 8 tundi – 
tuginedes taotleja poolt. 
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E. Erialane lisategevus/ühiskondlik aktiivsus/juhtimisealane lisategevus (nt erialaliidu tegevus, 

teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste 

lõputööde juhendamine, koolitamine jms) viimased 5 aastat. Vastavalt kutse andmise korra 

punktile 2.3 on erialane lisategevus nõutav kõigil kutse taotlejatel.   

Lisa 5: Vastavalt kirjapandud tegevustele sobivad kinnitused nende toetuseks. 

Lisategevus Kirjeldus  

  

  

 
F. Lisainformatsioon  

 

 

 

 

Taotleja allkiri_____________________________  Kuupäev________________________ 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /kuupäev digitaalallkirjas/ 

   

 

 

 
 

  



20 
 

CURRICULUM VITAE füsioterapeudi kutse taastõendamiseks 

A. Isikuandmed 

Lisa 1: isikuttõendava dokumendi koopia 

NIMI  

ISIKUKOOD  

AADRESS (ka postiindeks)  

KONTAKTANDMED (telefon ja e-post)  

KODAKONDSUS  

 
B. Hariduskäik 

 

Varasem kutsetunnistus Kehtib kuni 

  

 

C. Töökäik 

Lisa 2: Tööandja kinnitus töötamise ja koormuse kohta (viimased 5 aastat) ning enda 
erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis 
tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte 
osutatud teenuste hulgast vmt) 

Töökoht Amet Aeg Koormus 

    

    

    

    

 
D. Täiendkoolitus ja konverentsid 

Lisa 3: Koolituste/konverentside tunnistuste koopiad (viimased 5 aastat ja sh ka esmaabi 
koolituse tunnistuse koopia) 

Koolituse 
/konverentsi nimi 

Koolituse 
/konverentsi 
korraldaja 

Koolituse 
/konverentsi 
toimumise 
aeg 

Tunnistusel 
märgitud 
koolituse/konver
entsi maht 
(EAP/AP/ 
päevad/tunnid/v
mt) 

Koolituse/ 
konverentsi maht 
EAP-des** 

     

     

     

     

     

KOKKU 
** Arvutada vastavalt hindamisstandardi punktis 3.2.2.2.2 toodud seostele - 1 EAP = 26 tundi, 1 AP = 40 tundi, 1 päev = 8 tundi – 
tuginedes taotleja poolt. 

E. Erialane lisategevus/ühiskondlik aktiivsus/juhtimisealane lisategevus (nt erialaliidu tegevus, 

teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste 

lõputööde juhendamine, koolitamine jms) viimased 5 aastat. Vastavalt kutse andmise korra 

punktile 2.4 on erialane lisategevus nõutav kõigil kutse taotlejatel.   

Lisa 4: Vastavalt kirjapandud tegevustele sobivad kinnitused nende toetuseks. 

Lisategevus Kirjeldus  
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F. Lisainformatsioon  

 

 

 

 

Taotleja allkiri_____________________________  Kuupäev________________________ 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /kuupäev digitaalallkirjas/  

 


