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KUTSESTANDARD
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste,
teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute
kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:

a) Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti esmane kutse antakse isikule kõrgharidusõppe
lõpetamisel akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab
kutsestandardi osadele B 2.1 2.6.
Esmase kutse omamine tõendab, et isik on suuteline rakendama üldteoreetilisi ja hoonete energiatõhususe
teadmisi ja oskusi kogenud energiatõhususe spetsialisti juhendamisel. Esmane kutse on tähtajatu.
 
b) Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset
andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Kutsenimetus
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku

(EKR) tase

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7
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A osa
TÖÖ KIRJELDUS

A.1 Töö kirjeldus
Energiatõhususe spetsialistide töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning
nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest
ja heast projekteerimis , konsulteerimis ja ehitustavast.

Kutsestandard sisaldab diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse kirjeldust ja
kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist on ehitusseaduse vastutava spetsialisti mõistele vastav
spetsialist (pädev isik), kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja
ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning
nõustama elamute ja ühiskondlike hoonete energiatõhususe valdkonnas. Tal on oskus teostada
arvutusi hoonete energiatõhususe miinimumnõuete, madala ja liginullenergiahoonete nõuetele
vastavuse tõendamiseks.

Ta on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt
spetsialistidega. Vajadusel juhendab ja kaasab ta teisi spetsialiste.
Ta on võimeline juhtima väiksemaid töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks ning võtma vastutust teiste töö tulemuste eest.
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime leida probleemidele lahendusi ja viia
neid ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval
moel.

Energiatõhususe valdkonnas on lisaks diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti, tase 7 kutsele
kehtestatud energiaaudiitor, tase 6 esmane kutse, diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
ja volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutsed.

Ülevaade ehitiste energiatõhususe valdkonna kutsetest ja tasemetest on toodud lisas 1.
 
A.2 Tööosad  
A.2.1 Olemasoleva ehitise energiatõhususe hindamine.
A.2.2 Tehnilis majandusliku analüüsi teostamine.
A.2.3 Elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditi koostamine.
A.2.4 Energiatõhususe alane nõustamine.
A.2.5 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele.

 
A.3 Töökeskkond ja töö eripära
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist töötab põhiliselt büroos ja objektidel. Ta vaatab kohapeal
objekti üle koos vajalike mõõdistuste ja intervjuudega. Objektid võivad paikneda erinevates
piirkondades. Töötada tuleb paindliku tööajare�žiimiga. Vajadusel tuleb kasutada spetsiaalseid
tööriideid ja kaitsevahendeid. Juhinduda tuleb üldise tööohutuse ja vajadusel elektriohutuse
nõuetest.

 
A.4 Töövahendid
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist kasutab oma töös lisaks tavapärasele kontoritehnikale
(arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms.) ja �–tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus
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jms) spetsiaalseid arvutusprogramme (näiteks energiatarbimise dünaamilise soojuslevi
arvutusprogrammid jms) ning mõõtetehnikat (näiteks salvestavad mõõtevahendid).

 
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused: võimed ja iseloomujooned
Töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust,
iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis ja
koostöövalmidust, ruumilist kujutlus ning kohanemisvõimet. 

 
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialistina töötamine eeldab tehnikaalast kõrgharidust.
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti valmistatakse ette kursustel ja kõrgkoolis.
Edukaks kutsetegevuseks on vajalik kompetentsus, mis moodustub teadmistest ja oskustest, eri ja
ametialasest töökogemusest ja energiatõhususe spetsialisti tööks vajalikest hoiakutest.
Kutse taotlemisel tuleb järgida taotlemistingimusi ja täiendõppe arvestuse nõudeid (vt lisa 2 ja 3).

 
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Insener, projekteerija, energiaaudiitor, energiamärgise väljastaja, projektijuht, konsultant,
energiaekspert, energiakasutuse modelleerija, osakonnajuhataja, teadlane uurija jm. 

 
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Energiaaudiitori kutse omamine tõendab energiatõhususevaldkonda reguleerivate õigusaktide
mõistes isiku pädevust töötada energiatõhususe erialal omal vastutusel ja iseseisvalt tõendatud
kompetentsuse piires.
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B osa
KOMPETENTSUSNÕUDED

 
B.1 Kutse struktuur
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B2.1 B 2.6
tõendamine.

B.2 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID
B.2.1 Olemasoleva ehitise energiatõhususe hindamine EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1) hangib vajalikud lähteandmed ja dokumentatsiooni;
2) hindab aluslähteandmete ja dokumentatsiooni adekvaatsust ja piisavust;
3) koostab tegevusplaani, hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust;
4) kaasab vajadusel sidusspetsialiste ja jaotab neile tööülesandeid;
5) teeb objekti ülevaatuse sh inspekteerib küttesüsteemi, tarbeveesüsteemi, jahutussüsteemi,

ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldise, ehitise välispiirete ja sisekliima olukorda;
6) teeb eelnevalt ettevalmistatud mõõteriistadega vajalikud mõõdistused või tellib mõõtetööd;
7) hindab kütte , tarbevee , jahutus ja ventilatsioonisüsteemide ning elektripaigaldise,

valgustusseadmete toimimist lähtudes energiatõhususese printsiipidest;
8) hindab välispiirete seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusre�žiimi ja energiatõhusust;
9) hindab hoone sisekliima seisukorda;
10) teeb sarnaste objektide võrdlusi;
11) teeb kütte , tarbevee , jahutus ja ventilatsioonisüsteemide ning elektripaigalduse ja ehitise

välispiirete tehnilis majandusliku analüüsi;
12) teeb hoone kui terviku energiatarbimise koondanalüüsi;
13) määratleb olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning annab

soovitusi energiatõhususe tõstmiseks.
Teadmised:
1) mõõteriistad ja vahendid;
2) kütte , tarbevee , jahutus ja ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldise ning valgustusseadmete

efektiivsuse mõõtmise meetodid;
3) soojusläbivus, õhulekked ja niiskusre�žiim.
Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.2 Tehnilis majanduslik analüüs EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1) vaatab üle kütte , tarbevee , jahutus ja ventilatsioonisüsteemid, elektripaigaldised ja

valgustusseadmed ning ehitiste välispiirded ning analüüsib nende seisukorda;
2) analüüsib sisekliima olukorda;
3) teeb hoone kui terviku energiatarbimise koondanalüüsi;
4) võrdleb analüüsitavat objekti teiste sarnaste objektidega;
5) arvutab hoone aasta energiatarbimise;
6) hindab võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust ja saavutatavat

energia ja rahalist säästu;
7) analüüsib võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise tehnilis majanduslikku otstarbekust, teab

diskonteeritud tasuvusarvutuse põhimõtteid.
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Teadmised:
1) energiatõhususe meetmed;
2) energiatarbimise arvutusmeetodid kaasa arvatud dünaamiline simulatsioon;
3) diskonteerimisel põhinevad meetodid.
Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.3 Elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditi koostamine EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1) teeb objektile energiaauditi;
2) vormistab energiaauditi aruande.

Teadmised:
1) hoonete auditeerimist käsitlevaid õigusaktid;
2) hoonete auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms.
Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.

B.2.4 Energiatõhususe alane nõustamine EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1) juhib energiatõhususe projekte;
2) hindab olemasoleva energiatarbimise ja tootmise energiatõhusust;
3) koostab energiatõhususe eksperthinnanguid, arengukavasid, teostatavusuuringuid jm dokumente;
4) viib läbi kavandatavate / projekteeritavate / rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususe alast

nõustamist;
5) hindab mõõtetulemuste baasil energiatarbimisi ja nende iseärasusi;
6) määrab energiatarbimist erinevate arvutusmeetoditega, tunneb selle teoreetilisi aluseid;
7) hindab energiatarbimise ja tootmise efektiivsust;
8) lahendab loominguliselt energiatõhususe alaseid probleeme, kavandab lahendusi energiakulude

optimeerimiseks;
9) prognoosib tulevast energiatarbimist;
10) pakub erinevaid arengustsenaariumeid, oskab hinnata nende tasuvust ja otstarbekust;
11) koostab ja vormistab teostatavusuuringuid krediidiasutuste tarbeks;
12) modelleerib projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiakasutust ja tõendab

nende vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele ning madalaenergia ja liginullenergiahoone
nõuetele;

13) komplekteerib projektimeeskonna ja koordineerib selle tööd.
Teadmised:
1) taastuvenergia kasutusvõimalused ja nende mõju energiatõhususele;
2) energiatõhusust käsitlevad õigusaktid.
Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.

B.2.5 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele EKR tase 7
Tegevusnäitajad:

1) koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest;
2) teeb ettepanekud energiatõhususe parandamiseks;
3) täidab korrektselt sobiva energiamärgise vormi.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ja nende

kasutusala;
2) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid.
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Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.

LÄBIVAD KOMPETENTSID 
B.2.6 Energiatõhususe spetsialisti tööd läbiv kompetents EKR tase 7
Tegevusnäitajad:
1) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid probleemide lahendamisel;
2) omab ja laiendab kindlat teoreetilist lähenemist, mis võimaldab kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid

ja süsteeme;
3) hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, võttes arvesse kasutaja vajadusi,

turusituatsiooni ja piiranguid;
4) kasutab ja arendab kutsealase loometöö oskust erialaste probleemide lahendamisel, uute teadmiste

saamisel ja nende rakendamisel;
5) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, tuleb välja uute

ideedega ja viib neid ellu;
6) kasutab sobivaid info ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi, toetab

oma tegevuse kaudu energiatõhususe laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas
kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades;

7) juhindub oma töös energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse eetikast (kutse eetika
koodeks vt lisa 4);

8) on eeskujuks noorspetsialistidele;
9) propageerib energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse taotlemist;
10) eristab kutsealaga seotud olulisi probleeme;
11) kaitseb kutseala huve;
12) vastutab oma kutsealaga seotud ettepanekute ja otsuste eest;
13) vastutab oma kollektiivi ja oma kutsealaga seotud tegevuse eest;
14) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
15) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B2 (vt lisa5);
16) osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel ning juhib neid;
17) koostab esitlusi, dokumente, kirju ja aruandeid;
18) vahetab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt;
19) annab tagasisidet ja teeb vahekokkuvõtteid;
20) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
21) loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke.
Teadmised:

1) põhiteadmised järgmistes õppeinetes:
a) elektrotehnika;
b) soojustehnika;
c) ehitusfüüsika;
d) hoonete sisekliima;
e) hoonete elektrivarustus ja elektri säästlik kasutamine;
f) energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine;
g) ehitiste renoveerimine;
h) automaatika alused;
i) hoonete soojusvarustus;
j) hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine;
k) õhu konditsioneerimine ja jahutus hoonetes;
l) hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs;
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m) hoonete ventilatsioon;
n) hoonete vesivarustus;

2) energiatõhusust käsitlevad õigusaktid, nende kasutusala;
3) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
4) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis;
5) PR alased teadmised;
6) avaliku esinemise põhimõtted;
7) psühholoogia põhitõed.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
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C osa
ÜLDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise, kinnitamise ja kutse andja kohta ning viide
kutsestandardi asukoha kohta klassifikaatorites
1. Kutsestandardi tähis kutseregistris Täidab kutseregistri töötaja
2. Kutsestandardi koostajad: inimeste ja

organisatsioonide nimed
Teet Tark, Eesti Kütte ja Ventilatsiooniinseneride
Ühendus
Siim Link, Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Ülo Kask, TTÜ Soojustehnikainstituut
Paul Einaste, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Peter Haab, Eesti Projektbüroode Liit
Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool
Tiit Pukk, Volitatud energiaaudiitor, EKVÜ
energiatõhususe valdkonna kutsete
hindamiskomisjoni esimees

3. Kutsestandardi kinnitaja (kutsenõukogu nimetus) Inseneride kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number 10
5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev 05.06.2013
6. Kutsestandard kehtib kuni (kuupäev) 04.06.2018
7. Kutsestandardi versiooni number (1 n) 1

8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08) (min 2,
maks 4 numbrit)

21 Loodus ja tehnikateaduste tippspetsialistid

9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) 7
C.2 Kutsenimetus võõrkeeles
Inglise keeles : Diploma Specialist in energy performance of buildings 7 
C.3 Lisad
Lisa 1. Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutsete tasemete ülevaade.
Lisa 2. Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti taotlemise eeldused.
Lisa 3. Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti täiendusõppe arvestus.
Lisa 4. Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse eetika ja käitumiskoodeks.
Lisa 5. Keelte oskustasemed.



 
LISA 1

Ehitiste energiatõhususe valdkonna kutsete tasemete ülevaade

Ehitiste energiatõhususe valdkonnas on järgmised kutsed:

Energiaaudiitor 6 (EKR 6. tase), kehtib viis aastat
Energiaaudiitor 6 (EKR 6. tase), sisaldab osakutset �„Elamute energiaauditi
tegemine�“, kehtib viis aastat
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase) esmane kutse, tähtajatu
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase), kehtib viis aastat
Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 (EKR 8. tase), kehtib viis aastat

Energiaaudiitor 6
On ehitusseaduse vastutava spetsialisti (pädeva isiku) mõistele vastav spetsialist, kes on võimeline
iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditeid,
väljastama hoonete energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele. Energiaaudiitor 6 tervikkutsest
moodustab elamute energiaauditite koostamine eraldi osakutse.
Osakutset �„Elamute energiaauditi tegemine�“ omav energiaaudiitor on ehitusseaduse vastutava
spetsialisti (pädeva isiku) mõistele vastav spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel
koostama elamute energiaauditeid ning väljastama energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele
tellija esitatud energiatarbimise alusel.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7, esmane kutse
Ta on omandanud ülikooli õppeprogrammi, mis vastab diplomeeritud energiatõhususe
spetsialist 7 kutsestandardis toodud kutsenõuetele B2.1 B2.7.
Ta on suuteline rakendama üldteoreetilisi ja hoonete energiatõhususe alaseid teadmisi,
oskusi jms diplomeeritud ja/või volitatud energiatõhususe spetsialisti juhendamisel.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7
Ta on ehitusseaduse vastutava spetsialisti (pädeva isiku) mõistele vastav spetsialist, kes on võimeline
iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama
olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning nõustama elamute ja ühiskondlike hoonete
energiatõhususe valdkonnas. Vajadusel juhendab ja kaasab ta teisi spetsialiste.
Ta on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt
spetsialistidega.
Ta on võimeline juhtima väiksemaid töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks ning vastutama teiste töö tulemuste eest.
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime lahendada probleeme ja viia
lahendusi ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval
moel.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialistil 7 on laiaulatuslikud ja süvendatud teadmised
kutsetegevuse valdkonnas ning põhilised teadmised kutsetegevusega seonduvates valdkondades.Tal
on ulatuslikud kutsealased oskused ning süvendatud asjatundlikkus kutsealaga seonduvates
valdkondades, oskus välja töötada innovaatilisi lahendusi. Teda iseloomustab iseseisvus ja vastutus
keeruliste tööülesannete täitmisel olukordades, mis võivad ettearvamatult muutuda.



 
Enesejuhtimine, teiste töötajate juhendamine ja kontroll, ressursside juhtimine, hinnangu andmine
teiste ja oma tegevusele ning kutseala arendamine kuulub tema ülesannete hulka.

Volitatud energiatõhususe spetsialist 8
Volitatud energiatõhususe spetsialist on ehitusseaduse vastutava spetsialisti (pädeva isiku)
mõistele vastav spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama kõigile
ehitiste tüüpidele (elamud, ühiskondlikud hooned, tööstusobjektid jm keerulised hooned)
energiaauditeid, väljastama olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning nõustama inimesi
ehitiste energiatõhususe alal (ka tööstuse valdkonnas).
Volitatud energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime lahendada keerukaid probleeme ja viia
lahendused ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult
aktsepteeritaval moel.
Ta on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt
spetsialistidega.
Ta on võimeline juhtima suuri töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks ning vastutama teiste töö tulemuste eest.

Volitatud energiatõhususe spetsialist on suurte kogemustega ehitiste energiatõhususe valdkonna
tippspetsialist, kes on võimeline looma uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ning andma
eksperthinnanguid keerukatele projektidele, töödele jm.

Volitatud energiatõhususe spetsialistil 8 on põhjalikud teadmised kutsetegevuse valdkonnas, ta
mõistab valdkondadevahelisi seoseid ja mõju. Tal on kõrgtasemel kutsealased oskused, kaasa
arvatud süntees ja hindamine, et luua uusi teadmisi ja protseduure ning valdkondadevahelisi
seoseid. Ta on iseseisev, vastutustundlik ja loov komplekssete tööülesannete täitmisel
olukordades, mis nõuavad uut strateegilist lähenemist.

Lihtsustatud ja üldistav ülevaade energiatõhususe valdkonna kutsete tegevuspiiride ja pädevuste
ulatustest on toodud alljärgnevas tabelis.

Energiaaudiitor 6 Pädevus 
Osakutse 
elamute 

energiaauditite 
tegemine 

Täiskutse
Diplomeeritud 

energiatõhususe 
spetsialist 7 

Volitatud 
energiatõhususe 

spetsialist 8 

Energiamärgise 
väljastamine 
olemasolevatele hoonetele 

+ + + + 

Elamute energiaauditite 
tegemine 

+ + + + 

Ühiskondlike hoonete 
energiaaudititite tegemine 

 + + + 

Keerukate hoonete (ka 
tööstus) energiaauditite 
tegemine 

   + 

Elamute ja ühiskondlike 
hoonete energiatõhususe 
alane nõustamine 

  + + 



 
Energiaaudiitor 6 Pädevus 

Osakutse 
elamute 

energiaauditite 
tegemine 

Täiskutse
Diplomeeritud 

energiatõhususe 
spetsialist 7 

Volitatud 
energiatõhususe 

spetsialist 8 

(eksperthinnangud, 
arengukavad, 
teostatavusuuringud jms) 
Keerukate hoonete (ka 
tööstus) energiatõhususe 
alane nõustamine 
(eksperthinnangud, 
arengukavad, 
teostatavusuuringud jms) 

   + 

Hoonete soojuslevi 
dünaamiline 
modelleerimine, 
energiatõhususe 
miinimumnõuete, madala- 
ja liginullenergiahoonete 
nõuete tõendamise 
arvutused 

  + + 

Teadus- ja 
arendustegevus, 
koolitustegevus 

   + 
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LISA 3

ENERGIAAUDIITORI JA ENERGIATÕHUSUSE SPETSIALISTI KUTSE
TÄIENDUSÕPPE ARVESTUS

1. Täiendusõppe sisu

Pidev erialane täiendusõpe, mille ingliskeelne vaste on �“continuous professional development�” ja mis
tähendab inseneri/spetsialisti oma initsiatiivil kavandatud ning korraldatud teadmiste, kogemuste ja
oskuste täiendamist kutse , eri ja ametialaga seotud ülesannete paremaks täitmiseks kogu
energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti karjääri jooksul. See hõlmab nii tehnilist kui ka
mittetehnilist ainestikku.

Täiendusõppes on põhimõtteliselt kaks teed �– koolitus ja iseseisev õpe.

Täiendusõpe koolituse kaudu
loengute kuulamine
osalemine seminaridel ja praktilistel õppustel
osalemine teadus ja praktilise kallakuga konverentsidel
�“konstruktiivne�” lugemine, st, et loetud materjali kohta sooritatakse eksam või test
ettekanne konverentsil, seminaril, kursusel
erialapublikatsioonid
üliõpilaste koolitamine või inseneride väljaõppe juhendamine
osalemine uute erialaideede ja initsiatiivide väljatöötamise ja juurutamisega seotud
komiteede ja töögruppide töös

Täiendusõpe iseseisva õppe kaudu
tööga seotud spetsiifilise probleemi selgitamine ja lahenduse esitamine
eriala või muu tehnilise kirjanduse lugemine
audiovisuaalsete programmide kuulamine vaatamine

2. Täiendusõppe hindamine

Arvestussüsteemi keskne näitaja on Eesti volitatud inseneri/spetsialisti kutsega spetsialisti ühe
akadeemilise tunni pikkuse, küsimust analüüsiva ja üldistava ettekande kuulamine, mis käsitleb
aktuaalseid või perspektiivseid küsimusi. Sellele vastab üks täiendusõppe punkt �– 1 TP. Et arvesse
võtta koolituse väärtust lektori kvalifikatsioonist, loengu sisust ja õppuse kestusest tulenevalt,
arvutatakse õppuse või selle üksiku osa eest saadav täiendusõppepunktide väärtus kolme teguri
korrutisena:

TP = LK ÕS h ,

kus TP �– täiendusõppe punkt
LK �– lektori kvalifikatsioon

1,2 �– ülikooli või kõrgkooli professor

1,0 �– ülikooli või kõrgkooli õppejõud (v.a professor);
Eesti volitatud inseneri/spetsialisti kutsega spetsialist

0,8 �– diplomeeritud insener/spetsialist

0,7 �– insener/spetsialist/audiitor
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ÕS �– õppuse sisu
0,9 1,1 �– aktuaalsete või perspektiivsete arvutusmeetodite sisu

selgitamine, projektijuhtimise meetodite
selgitamine, erialase tegevuse erinevate aspektide
praktilise kogemuse üldistamine

0,7 0,9 �– arvutusmeetodite üldpõhimõtete selgitamine,
projektijuhtimise ja erialase tegevuse praktilise
kogemuse esitamine

0,3 0,7 �– toote tutvustus, ettevõtte erialaseminar jm.

h �– õppuse kestus akadeemilistes tundides

Ettekande ettevalmistamise ja esitamise eest arvestatakse lektorile täiendusõppe punkte väärtuses,
mis võrdub kuulajatele antava täiendusõppe punktide kolmekordse väärtusega.

3. Kutsekvalifikatsiooni taotlejale esitatavad miinimumnõuded

Kutsekvalifikatsioonide omistamise eelduseks olevate täiendusõppe punktide miinimummaht on
toodud lisas 2 �„Energiaaudiitori ja energiatõhususe kutsenimetuse eeldused�“.

1. Vähemalt 75% koolitusel saadud punktide mahust ja punktide kogumahust peab
olema omandatud erialal või siduserialal, millel kutset või selle pikendamist
taotletakse.
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LISA 4 
 
ENERGIAAUDIITORI JA ENERGIATÕHUSUSE SPETSIALISTI KUTSE EETIKA JA

KÄITUMISKOODEKS

1. Koodeks esitab nõuded energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutset omavale
insenerile eesmärgiga tagada kutsetegevuse eetilisus. Koodeksi järgimine on kohustuslik
kõigile kutset omavatele ja soovituslik teistele samal alal tegutsevatele spetsialistidele.

2. Energiaaudiitor ja energiatõhususe spetsialist on oma erialal kohustatud arvestama teaduse
ja tehnika mõju inimkonnale ja looduskeskkonnale ega tohi tööülesannete täitmisel unustada
vastutust ühiskonna ees.

3. Energiaaudiitor ja energiatõhususe spetsialist töötab ja suhtleb vastavalt Euroopa riikide
käitumisnormidele ja pöörab erilist tähelepanu endaga koos töötavate inimeste kutsealaste
õiguste ning väärikuse austamisele.

4. Energiaaudiitor kohustub oma tegevuses juhinduma alljärgnevatest eetilistest
tõekspidamistest.

I Isiklik eetika

1. Energiaaudiitor ja energiatõhususe spetsialist hoiab oma erialaoskused tasemel, mis
võimaldab tal oma erialal osutada teenuseid rahvusvahelisel tasemel. Ta austab oma
töökohamaa ja rahvusvahelisi seadusi.

2. Tema professionaalsed omadused ja ausus peavad tagama erapooletu suhtumise
tööalastesse analüüsidesse, hinnangutesse ja otsustesse.

3. Ta peab kinni kõigist lubadustest ja teabe mittelevitamise kokkulepetest, millega ta on
vabatahtlikult nõustunud.

4. Ta peab olema inseneritööle pühendunud ja võtma osa oma eriala
liikmesorganisatsioonide ja teiste inseneriühingute tööst, eriti nendest üritustest, mis
propageerivad inseneri elukutset ja aitavad kaasa pidevale täiendõppele.

5. Ta kasutab ainult tiitleid ja nimetusi, millele tal on õigus.

II Töö eetika
1. Energiaaudiitor võib tööülesandeid vastu võtta ainult oma kompetentsi ulatuses. Kui

tööülesanne nõuab tema kompetentsist väljajäävaid oskusi ja teadmisi, peab ta
kasutama vastava ala eksperdi abi.

2. Ta on kohustatud tagama endale võetud tööülesannete täitmise.

3. Ta peab välja selgitama temalt oodatavate teenuste ja tööde täpse kirjelduse.

4. Ta peab tegema kõik inimlikult võimaliku tööülesannete täitmist segavate tegurite
kõrvaldamiseks, kindlustades samal ajal tööga seotud isikute, vara ja keskkonna
ohutuse.

5. Ta peab võtma töö eest tasu ranges vastavuses tema poolt osutatud teenuste hulgale ja
kvaliteedile ning teenustega seotud vastutusele. Ta ei tohi vastu võtta mingeid
ebaseaduslikke tasusid.



ESF programm �„Kutsete süsteemi arendamine�“ 
 

6. Ta peab ka oma kolleegide ja abiliste töötasu hoidma vastavuses nende osutatud
teenustele ja neile langenud vastutusele.

7. Ta püüab kasutada kaasaegset töömetoodikat ja vahendeid, soodustades sel teel
heatasemelist tööd ning tagades kolleegidele ja alluvatele meeldiva töökeskkonna.

8. Ta peab vältima oma töös huvide konflikti.

III Ühiskondlik vastutus
1. Energiaaudiitor ja energiatõhususe spetsialist austab oma kaastöötajaid, nende isiklikke

õigusi ning arvestab oma töös nende nõudmisi ja püüdlusi tingimusel, et need on kooskõlas
seaduse ja tööeetikaga.

2. Ta jälgib looduse, keskkonna ja inimeste ohutust ning tervist ja töötab inimkonna kasu ja
jõukuse ning keskkonda säästva arengu nimel.

3. Ta annab oma eriala saavutuste, võimaluste ja plaanide kohta avalikkusele adekvaatset
informatsiooni, mis võimaldab avalikkusel õigesti hinnata teaduse ja tehnikaga seotud
otsuste mõju ühiskonnale.

4. Ta suhtub austusega oma töökohamaa traditsioonidesse.
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KEELTE OSKUSTASEMETE KIRJELDUS
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehindamise skaala 

 MÕISTMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
Tase Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitlus Kirjutamine 
A1 Saan aru tuttavatest 

sõnadest ja fraasidest, 
mis puudutavad mind, 
minu perekonda ja minu 
vahetut ümbrust, kui 
inimesed räägivad 
aeglaselt ja selgelt. 

Saan aru tuttavatest 
nimedest, sõnadest ja 
väga lihtsatest lausetest 
näiteks siltidel, plakatitel 
või kataloogides. 

Oskan lihtsal viisil 
suhelda tingimusel, et 
vestluspartner aeglaselt 
räägib, vajadusel öeldut 
kordab või ümber 
sõnastab ning mind 
vestlemisel aitab. Oskan 
küsida lihtsaid küsimusi 
ja neile vastata. 

Oskan käsutada lihtsaid 
fraase ja lauseid 
kirjeldamaks kohta, kus 
elan, ja inimesi, keda 
tunnen. 

Oskan kirjutada lühikest 
ja lihtsat teadet (näiteks 
postkaarti puhkuse-
tervitustega) ning täita 
formulare (näiteks hotelli 
registreerimislehte, kus 
küsitakse isikuandmeid: 
nime, aadressi, rahvust/ 
kodakondsust). 

A2 Saan aru fraasidest ja 
sageli kasutatavatest 
sõnadest, mis on vahetult 
seotud mulle oluliste 
valdkondadega (näiteks 
info minu ja mu 
perekonna kohta, 
sisseostude tegemine, 
kodukoht, töö). Saan aru 
lühikeste, lihtsate ja sel-
gelt väljahääldatud 
ütluste põhisisust. 

Saan aru väga lühi-
kestest lihtsatest teks-
tidest. Oskan leida 
eeldatavat spetsiifilist 
informatsiooni lihtsatest 
igapäevatekstidest 
(näiteks reklaamid, 
tööpakkumised, 
prospektid, menüüd, 
sõiduplaanid), samuti 
saan aru lühikestest 
lihtsatest isiklikest 
kirjadest. 

Saan hakkama 
igapäevastes 
suhtlusolukordades, mis 
nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel 
teemadel. Oskan kaasa 
rääkida, ehkki ma ei 
oska veel ise vestlust 
juhtida. 

Oskan kasutada mitmeid 
fraase ja lauseid, et 
kirjeldada oma 
perekonda ja teisi 
inimesi, elutingimusi, 
hariduslikku tagapõhja, 
praegust või eelmist 
tööd. 

Oskan teha märkmeid ja 
koostada väga lihtsat 
isiklikku kirja, näiteks 
kellegi tänamiseks. 

B1 Saan aru põhilisest infost 
selges tavakõnes 
tuttaval teemal: töö, 
kool, vaba aeg jne. Saan 
aru aeglaselt ja selgelt 
edastatud raadio- või 
telesaadete põhisisust, 
kui need käsitlevad 
päevateemasid või mulle 
huvitavaid teemasid. 

Saan aru tekstidest, mis 
koosnevad sagedamini 
esinevatest või minu 
tööga seotud sõnadest. 
Saan aru sündmuste, 
mõtete ja soovide 
kirjeldusest isiklikes 
kirjades. 

Saan enamasti keelega 
hakkama maal, kus see 
on kasutusel. Oskan 
ettevalmistuseta 
vestelda tuttaval, 
huvitaval või olulisel 
teemal: pere, hobid, töö, 
reisimine ja 
päevasündmused. 

Oskan lihtsate seostatud 
lausetega kirjeldada 
kogemusi, sündmusi, 
unistusi ja kavatsusi. 
Oskan lühidalt 
põhjendada ning 
selgitada oma seisukohti 
ja plaane. Oskan edasi 
anda jutu, raamatu ja 
filmi sisu ning kirjeldada 
oma muljeid. 

Oskan koostada lihtsat 
seostatud teksti tuttaval 
või mulle huv pakkuval 
teemal. Oskan kirjutada 
isiklikku kirja, milles 
kirjeldan oma kogemusi 
ja muljeid. 

B2 Saan aru pikematest 
kõnedest ja 
ettekannetest ning 
tuttava teema puhul isegi 
nende keerukamatest 
nüanssidest. Saan aru 
enamiku teleuudiste, 
publitsistikasaadete ja 
filmide sisust. 

Saan aru aktuaalsetel 
teemadel kirjutatud 
artiklitest, kus autorid 
väljendavad mingeid 
kindlaid seisukohti või 
vaatenurki. Saan aru 
tänapäevasest proosast. 

Oskan vestelda piisavalt 
spontaanselt ja ladusalt, 
nii et suhtlemine keelt 
emakeelena kõnelevate 
inimestega on täiesti 
võimalik. Saan aktiivselt 
osaleda aruteludes 
tuttaval teemal, oskan 
oma seisukohti 
väljendada ja 
põhjendada. 

Oskan selgelt ja üksik-
asjalikult käsitleda ainest 
laias teemaderingis, mis 
puudutab minu 
huvialasid. Oskan 
selgitada oma seisukohti 
aktuaalsetel teemadel, 
tuues välja erinevate 
arvamuste poolt- ja 
vastuargumendid. 

Oskan kirjutada selgeid 
ja detailseid tekste mulle 
huvipakkuvas teemade-
ringis. Oskan kirjutada 
esseed, aruannet või 
referaati, edastamaks 
infot ning kommen-
teerides ja põhjendades 
oma seisukohti. Oskan 
kirjutada kirju, milles 
tõstan esile kogemuste 
ja sündmuste mulle 
olulisi aspekte. 

C1 Saan aru pikemast 
tekstist isegi siis, kui see 
pole selgelt liigendatud ja 
seosed on esitatud kas 
kaudselt või vihjamisi. 
Saan suurema vaevata 
aru teleprogrammidest ja 
filmidest. 

Saan aru pikkadest ja 
keerulistest tekstidest, 
nii olustikulistest kui ka 
kirjanduslikest, tajudes 
nende stilistilist eripära. 
Saan aru erialastest 
artiklitest ja pikematest 
tehnilistest juhenditest 
isegi siis, kui need 
vahetult ei puuduta minu 
eriala. 

Oskan end mõisteta-
vaks teha ladusalt ja 
spontaanselt, väljendeid 
eriti otsimata. Oskan 
kasutada keelt paindlikult 
ja tulemuslikult nii 
ühiskondlikel kui ka 
tööalastel ee-märkidel. 
Oskan avaldada mõtteid 
ja arvamusi ning 
vestluses teemat 
arendada. 

Oskan keerulisi teemasid 
täpselt ja üksikasjalikult 
kirjeldada, välja tuua 
alateemad ja olulisemad 
punktid ning teha 
kokkuvõtet. 

Oskan ennast väljendada 
selges, hästi liigendatud 
tekstis, avaldades oma 
arvamust vajaliku põhja-
likkusega. Oskan 
kirjutada kirja, esseed või 
aruannet keerukal teemal 
ja esile tõsta olulisemat. 
Oskan lugejast lähtuvalt 
kohandada oma stiili. 

C2 Saan vaevata aru 
igasugusest kõnest, 
olenemata sellest, kus 
seda esitatakse. Saan 
aru ka kiirkõnest, kui 
mulle antakse pisut aega 
hääldusviisiga 
harjumiseks. 

Saan vaevata aru kõigist 
kirjaliku teksti liikidest, 
sealhulgas 
abstraktsetest, 
struktuurilt ja/või 
keeleliselt keerulistest 
tekstidest, näiteks 
käsiraamatutest, 
erialastest artiklitest ja 
ilukirjandusest. 

Saan vaevata osaleda 
igas vestluses ja dis-
kussioonis ning oskan 
idioome ja kõnekeelseid 
väljendeid. Oskan täpselt 
edasi anda 
tähendusvarjundeid. 
Vajadusel oskan 
lausungi ümber sõ-
nastada, nii et vestluses 
osalejad seda vaevalt 
märkavad. 

Oskan esitada selge ja 
ladusa, kontekstile 
vastavas stiilis kirjelduse 
või põhjenduse, millel on 
loogiline ülesehitus, mis 
aitab kuulajal märgata ja 
meelde jätta kõige 
olulisemat. 

Oskan kirjutada ladusalt 
ja selgelt vajalikus stiilis. 
Oskan koostada keerulisi 
kirju, aruandeid või 
artikleid, esitada ainest 
loogiliselt liigendatuna 
nii, et lugeja suudab eris-
tada olulist. Oskan 
koostada erialaseid ja 
ilukirjanduslikke sisu-
kokkuvõtteid, annotat-
sioone ning retsensioone. 

 
 


