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Meditsiinilabori 7 taseme kutsestandard 

• Kutsestandard 1 versioon 31.05.2012 – 26.04.2017 

• Kutsestandardi 2 versioon 27.04.2017 – 26.04.2022 

 

• Meditsiinilabori kutse andja ELMÜle, Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu otsus 12.04.2018 
kehtib kuni 2023 

 

• Vastav tegevus sai algatatud, et parandada meditsiinilaborites töötavate 
laborispetsialistide erialalist taset ning suunata neid süsteemselt mõtlema 
enesearendamise osas 



Kutsekomisjon 

asutus esindab 

Anu Tamm SA TÜK Tööandja esindaja 

Ave Lellep SA PERH Töötajad/spetsilistid 

Kai Jõers SA TÜK Töötajad/spetsilistid 

Kalle Kisand Tartu Ülikool Koolitajad 

Marge Kütt SA PERH Laboriarstid/siduseriala esindajad 

Monyca Sepp SA IVKH Töötajad/spetsialistid 



Kutse andmine 

• Kutset saab taotlema hakata magistrikraadi või sellele vastavat kraadi omav 

laborispetsialist, kes on töötanud meditsiinilaboris 4 aastat 

• Iga 5 aasta järel tuleb kutset uuendada 



Kutse hindamise protsess 

• Kutse hindamine vastavalt hindamisstandardile 

• Eneseanalüüs 36st punktist peab olema 27 punkti 

• Enesetäiendus 120 punkti 4 esmataotlusel (4 aastat), 150 punkti taastõendamisel (5 

aastat) 



Hindamine 

• Igat taotlejat hindab 3 hindamiskomisjoni liiget, kellest 1 kuulub 

kutsekomisjoni 

• Kutsekomisjoni liige esitab tulemused kutsekomisjonile 

• Positiivse otsuse korral esildis kutsetunnistuse väljastamiseks Kutsekojast 



Hindamiskomisjoni liikmed 

• Agnes Ivanov 

• Tiit Salum 

• Kadri Rohtla 

• Raili Randoja 

• Marina Ivanova 

• Tiina Kahre 

• Astra Västrik 

• Sinne Pajula 

• Marika Pikta 

• Elve Raukas 

• Paul Naaber 

• Pille Tammur 

• Aivar Orav 

• Ingrid Tagen 

• Karel Tomberg 

• Silvia Lember 

• Liisa Kuhi 

• Kaja Mutso 

• Marika Jürna-
Ellam 

• Mehis Bakhoff 

• Sirje Leedo 

• Ulvi-Kaire 
Kongo 

• Piret Kedars 

• Lele Liiv 

 



Kutsetaotlus 2018a 

• Dokumendid tuli esitada 1.novembriks 2018 

• Taotluse esitas 18 laborispetsialisti 

 

• Kutse said 16 taotlejat 21. detsembril 2018 aastal. 

• 2 taotlejat ei saanud kutsed 

• Ei olnud täis nõutud 4 aastat töötamist meditsiinlaboris 

• Ei täitnud vajalikus mahus meditsiinilabori spetsialisti tööüleasandeid 



Kutse saajad 

Taotleja Asutus Taotleja Asutus 

Agnes Ivanov SA TÜ Kliinikum Kristiina Tamboom SA PERH 

Andres Salumets Tervisetehn. Arendusk. Monyca Sepp SA Ida-Viru Keskhaigla 

Anne-Ly Sirel SA Pärnu Haigla Natalia Rõbakova SA Tallinna Lastehaigla 

Eva Reinmaa SA TÜ Kliinikum Pille Tammur SA TÜ Kliinikum 

Ingrid Tagen SA TÜ Kliinikum Piret Ilisson SA TÜ Kliinikum 

Irina Golovjova SA Tallinna Lastehaigla Sergei Mihhailov SA Ida-Viru Keskhaigla 

Kadri Raudsepp SA TÜ Kliinikum Sinne Pajula SA Pärnu Haigla 

Kati Kuuse SA TÜ Kliinikum Sirje Lootus SA Pärnu Haigla 



Põhilised vead taotlejatel 

• Puudulikult oli täidetud eneseanalüüs – väga üldsõnaline, kirjutada rohkem 

lahti isiku enda panus vastavas protsessis 

• Kus on öeldud, et esitada näidisdokument, seal peab ka näidisdokument 

olema  

• Enesetäienduse punktide arvutamine vastavalt hindamisstandardis toodud 

tabelile 

• Palutud dokumentide uuesti saatmine ei sujunud 

 



Vead protsessis 

• Sõnastuse ebatäpsus – 4 aastat töötamist meditsiinilaboris.  

• 4 aastat, kas 10 aastat tagasi või 4 viimast aastat 

• Meditsiinilabori mõiste – kas inimese proove käitlev labor või litsentsi alusel 

• 25 tööpäeva dokumentide ülevaatamiseks – ebarealistlikult lühike aeg, aeg 
kulub hindamiskomisjoni kokkusaamiseks vähemalt 5 tööpäeva ja 
lisadokumentide päring teatud juhtudel 2 nädalat 

• Lisadokumentide esitamise tähtaeg max 6 tööpäeva päringu esitamisest 
(puhkused) 

 



Kuhu edasi 

• Eesti meditsiinilaborites meditsiinilabori spetsialisti ameti täpsustamine 

• Tööle asuvate laborispetsialistide taseme tõstmine  

• Biomeditsiini magistriõppe ümberformeerimine 



Biomeditsiini magistriõpe 

• Võivad astuda loodusteaduste õppetooli bakalaureuse kraadi lõpetajad või 

kellel on nõutud eeldusained läbitud 

• Õppekava alustati ümber tegema 2016 aasta 

• Esimesed tudengid võeti vastu 2107 a. sügiseks, 2018 esimest korda 

laborimeditsiini mooduli loengud 



Biomeditsiini laborimeditsiini õppekava blokid 

2. Meditsiiniline alusmoodul (30 EAP) kohustuslik 

  MVPT.01.001 Enamlevinud haigused  4 EAP 

  MVBS.02.001 Farmakoloogia ja toksikoloogia  4 EAP 

  MVBS.00.003 Füsioloogia ja patoloogia  6 EAP 

  MVBS.06.001 Immunoloogia  5 EAP 

  MVCM.18.001 Kliiniline geneetika  3 EAP 

  MVBS.00.002 Laborimeditsiin  8 EAP 



Laborimeditsiiniblokk 

Moodul vastutajad ainepunktid 

Kvaliteet ja metroloogia Kai Jõers 1AP 

Kliiniline keemia ja laboratoorne hematoloogia  Tiit Salum 2AP 

Mikrobioloogia ja viroloogia Siiri Kõljalg 2 AP 

Molekulaarsed ja rakubioloogilised meetodid laborimeditsiinis 

(geneetilised analüüsid) 

Tiina Kahre 2 AP 

Eripatoloogia  Liis Salumäe 1 AP 



Tagasiside 

• Õppejõud on toredad ja vastutulelikud, see oli tore ja tegi aine läbimise mõnusamaks. 
Laborimeditsiin oli aine, mille tegid mõnusaks just inimesed, kes seda andsid ja see, et aine 
oli pungil praktilisi ja igapäevaseid näiteid enda ala spetsialistide tööst.  

• Aine on väga huvitav- ütleks, et magistri kõige parem ja kasulikum aine. Muidugi kaasnes 
aine uudsusega palju segadust ja pahameelt, kuid muidu oli kõik teadmised (kordavad või 
uued) põnevad. Kõik õppejõud olid toredad ning abistavad- ehk seetõttu, et tegu on uue 
ainega ning tegemist ei ole inimestega, kes aastast-aastasse samadest teemadest räägiks.  

• Kuna 8 EAP on väga mahukas eksam siis võiks tulevikus kaaluda varianti, et kuna aine on 
nagunii moodulitesse jagatud, siis oleks iga mooduli lõpus mingisugune vahearvestus, mille 
baasil lõpuks aine lõpphinne kujuneb. See teeks ilmselt nii tudengite kui ka õppejõudude elu 
lihtsamaks. Muidu oli väga huvitav ja silmaringi tohutult laiendav aine  

 



Kuhu edasi 

• 1. novembril 2019 ootame uusi meditsiinilabori spetsialisti kutse taotlejaid 

• Kutse omajatel tugevam tunne, et ollakse pädevad igapäevatöödes, 

võrdlusmoment teistega 

• Laborimeditsiinil üldiselt kindlus, et vastava kutse omajad arendavad ennast 

erialaliselt edasi -  kas ametinimetus laborispetsialist? 

• Kuidas edasi minna ülikooliga, kas saame jõuda tasemele, et laborispetsialistid 

on rahvusvaheliselt aktsepteeritud õppekavaga? 



Tänan! 


