
Diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuded 
ning eksamineerimise kord

1. Üldist
1.1. Diakoniamet on Kristuse seatud kuulutamise ja teenimise amet (KS § 49 lg-d 1 ja 6) 

vastutava vaimuliku juhendamisel.
1.2. Diakonil on õigus pidada sõnajumalateenistusi ja talitusi vastavalt kirikuseadustele (KS § 

51 lg 5).
1.3. Diakoniamet antakse üle korrakohase ordinatsiooniga, mille viib läbi peapiiskop või 

piiskop paigas, kuhu diakon asub teenima (KS § 51 lg 1).
1.4. Diakoniks võib ordineerida isiku, kelle konfirmatsioonist on möödunud vähemalt kolm 

aastat (KS par 56 lg 2).
1.5. Diakoni ordinatsiooni vanuse alampiiriks on 21 eluaastat (KS § 58 lg 1).
1.6. Diakoniameti teostamise õiguse annab peapiiskop sellekohase otsusega (KS § 51 lg 1).
1.7. Diakonametit teostatakse EELK õpetuse alustest, käsiraamatus ja kirikuseaduses ettenähtud 

volituste piires (KS § 51 lg 1).
1.8. Diakoniameti kandidaadilt eeldatakse kutsesobivust, teoloogilist haridust bakalaureuse 

tasemel või antud korras (1.9) kehtestatud diakonikoolituse eeldushariduse omamist, 
millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise 
kohas.

1.9. Diakonikoolituse eeldusharidus moodustub Piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku 
usuteaduse ainete omandamises vähemalt 20 AP ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnas 
peab olema omandatud vähemalt 2 AP ning tegelikus usuteaduses mitte vähem kui 6 AP.

2. Diakonikoolitus
2.1. Diakonikoolitust (edaspidi: koolitus) korraldab EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalsemi-

nar (edaspidi: seminar) koostöös täiendõppe osakonnaga.
2.2. Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid:

-     avaldus
- õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus vastava isiku kut-

sumiseks diakoniameti eksamile koos praosti või peakaplani kinnitusega
- elukookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab 

võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse 
astuda EELK diakoniametisse

- ristimis- ja leeritunnistuse koopiad
- teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopiad
- enesetutvustus ordinatsiooni taotlemisel
- kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel
- foto suuruses 3,5 x 4,5 cm

2.3. Koolitusele võtab vastu EELK Konsistoorium koostöös seminari juhatajaga.
2.4. Koolitus koosneb auditoorsest osast seminaris ning sellega integreeritud praktikast 



koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.
2.5. Diakoniametiks valmistujal peab olema praktikajuhendaja ja praktikakogudus või mõni 

teine kirikliku teenimise koht.
2.6. Praktikajuhendaja ja -koha määrab seminari juhataja kooskõlastatult peapiiskopiga.
2.7. Praktika algab koolitusele vastuvõtmisega ning lõpeb diakoniametieksamiga, kui seminari 

juhatajaga ei ole teisiti kokku lepitud.
2.8. Diakoniametiks valmistuja töösuhteid korraldab praktikakoguduse juhatus või vastava 

teenimiskoha juhtorgan koostöös seminari juhataja, praktikajuhendaja ja kohaliku 
praostiga. 

2.9. Diakoniametiks valmistuja on kohustatud igakülgselt osalema praktikakoguduse või 
praktikaks määratud teenimiskoha vaimulikus elus.

2.10. Diakoniametiks valmistuja võib koolituse ajal jumalateenistusel ja talitusel kaasa teenimisel 
kanda albat koos vööga või talaari ilma lõkadeta (KS § 34 lg 2).

2.11. Diakoniametiks valmistuja peab pidama koolituse vältel praktikapäevikut.
2.12. Koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, 

juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
2.13. Koolituse lõppedes annab seminari juhataja välja vastava tunnistuse.

3. Diakonieksam
3.1. Üldist
3.1.1. Diakoniameti eksamile tulemise eelduseks on diakonikoolituse läbimine.
3.1.2. Diakoniordinatsiooni taotlemise eelduseks EELK-s on diakoniameti eksami sooritamine.
3.1.3. Diakoniameti eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid:

- avaldus
- tunnistus diakonikoolituse läbimise kohta
- praktikapäevik

3.1.4. Diakoniameti eksamile kutsub peapiiskop.
3.1.5. Eksamile kutsutuile laienevad kirikuseaduses vaimulikele kehtestatud üld- ja haridusnõud-

ed (KS §-d 56 ja 57 lg 3).
3.1.6. Diakoniameti eksam sooritatakse konsistooriumi ees, kusjuures peapiiskopil on õigus 

kutsuda lisaks komisjoni liikmeid.
3.1.7. Eksamitulemused fikseeritakse kirjalikult kahes eksemplaris, millest üks jääb konsistooriu-

misse ja teine diakoniameti eksami sooritajale.
3.1.8. Eksami koondtulemus fikseeritakse eksamiprotokollis.

3.2. Eksami läbiviimine
3.2.1. Eksamil selgitatakse eksamineeritava sobivust diakoniametisse lähtuvalt järgnevatest 

kriteeriumitest:
- üldised väärtushinnangud
- teoloogilised vaated
- isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust
- kuulutus- ja teenimistööks vajalikud isiksuseomadused ja oskused, pöörates erilist 

tähelepanu suhtlemisele, koostööle ja kuulekusele
- kiriklik motivatsioon



- tervislik seisund
- senine kirikutöö praktika ja kogemus

3.2.2. Eksami kirjalikuks osaks on jutluse või kirikliku talituse kõne kirjutamine.
_____ 


