
MAASTIKUEHITAJA KUTSEEKSAMI HINDAMISE KORD 

KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPETAJALE  

 

Maastikuehitaja kompetentside hindamisel lähtutakse taotletava taseme 

kutsestandardi nõuetest. 

Taotletavad kutsed on  

1) maastikuehitaja, tase 4 (sh sillutise paigaldaja, piirdeaedade ehitaja, 

haljasalade hooldaja osakutse); 

2) maastikuehitaja, tase 3;  

3) maastikuehitaja, tase 2.  

Kutseeksam on kombineeritud eksam, mis sisaldab nii praktilist kui ka teoreetilist 

osa. Praktilise osa ülesandeks on kompetentside demonstreerimine reaalses 

töösituatsioonis. Teoreetilise osa ülesandeks on kompetentse tõendavate 

dokumentide koostamine ja esitamine komisjonile ning vajadusel intervjuu.  

Kutseeksamile saamiseks esitab kutseõppeasutus (edaspidi: kool) kutse andjale 

taotlejate nimekirja koos kinnitusega, et nimetatud õppijad on valmis sooritama 

taotletava taseme eksamit. Lisaks kinnituskirjale esitab kool ka iga taotleja 

praktikakoha (ettevõtte), kus toimub eksami praktiline osa. Praktilise osa 

sooritamiseks valib taotleja kutse andja kodulehelt ette antud kuupäevadest 

sobivaima ning registreerib end eksamile. Vt kutseeksami taotlemise protsessi lisa 1 

ja 2. Kutseeksamiks vajalikud dokumendid leiab kutse andmise korrast. 

 

Maastikuehitaja, tase 4 

 

Kutse kompetentsuse tõendamise hindamismeetoditeks on  

1) portfoolio – tõendusmaterjal (eneseanalüüs, fotod, tunnistused, tagasiside, 

jne) tasemele vastavate kompetentside kohta (vt portfoolio koostamise 

juhend); 

2) vaatlus töösituatsioonis – taotlejat vaadeldakse reaalses töösituatsioonis, kus 

ta demonstreerib oma kutsealaseid kompetentse vastavalt tasemele;  



Oma kompetentside demonstreerimiseks peab taotleja seda tegema reaalses 

töösituatsioonis: oma praktikaettevõttes. Vaatlusel keskendutakse 

tööprotsessile ja läbivatele kompetentsidele, mida hinnatakse standardis 

toodud teiste kompetentside demonstreerimise ja hindamise käigus. 

3) intervjuu – viiakse läbi, kui on lisaks eelnevatele etappidele (portfoolio, 

vaatlus)  vajadus täiendavaks hindamiseks.   

 

Kutseeksami hindamise aluseks on taotletava taseme kutsestandardis väljatoodud 

tegevusnäitajad. 

 

Maastikuehitaja, tase 3 ja 2 

 

Kutse kompetentsuse tõendamise hindamismeetoditeks on  

1) praktikadokumendid (õppija individuaalne praktikakava, praktikapäevik, -

aruanne) – reaalses töösituatsioonis omandatud kompetentside tõendus;  

2) vaatlus töösituatsioonis – taotlejat vaadeldakse reaalses töösituatsioonis, kus 

ta demonstreerib oma kutsealaseid kompetentse vastavalt tasemele;  

Oma kompetentside demonstreerimiseks peab taotleja seda tegema reaalses 

töösituatsioonis: oma praktikaettevõttes. Vaatlusel keskendutakse 

tööprotsessile ja läbivatele kompetentsidele, mida hinnatakse standardis 

toodud teiste kompetentside demonstreerimise ja hindamise käigus. 

3) intervjuu – viiakse läbi, kui on lisaks eelnevatele etappidele 

(praktikadokumendid, vaatlus)  vajadus täiendavaks hindamiseks.   

 

Kutseeksami hindamise aluseks on taotletava taseme kutsestandardis väljatoodud 

tegevusnäitajad. 

  



Lisa 1 
 

 

 

 

Pilt 1. Maastikuehitaja, tase 2 ja 3 kutseandmise protsess kutseasutuse lõpetajale  



Lisa 2 

 

 

Pilt 2. Maastikuehitaja, tase 4 kutseandmise protsess kutseasutuse lõpetajale 


