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Õiguslik taust

Vastavalt Kutseharidusstandardile

– alates 2017/2018 vastuvõtust hinnatakse õppekavas kirjeldatud 

õpiväljundite saavutatust kutseeksamiga.

– kooli lõpetamise tingimuseks on kutseeksami edukas läbimine, 

va kutsekeskhariduse puhul.

– enne 2017/2018 õppeaastat vastu võetud õpilaste puhul 

hinnatakse õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust 

erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.



Kutse andja

• Kutse andjaks võib olla konkursiga valitud kutse andja ja/või õppeasutus. 
Õppeasutuse poolt antud kutse on samaväärne konkursiga valitud kutse 
andja poolt antud kutsega. 

• Mõlemal juhul kinnitab kutseeksami materjalid konkursiga valitud kutse andja 
juures tegutsev kutsekomisjon (Kutseseadus §221 lg 5). 

• Kutset andev õppeasutus eraldi kutsekomisjoni ei moodusta, vaid teeb 
koostööd konkursiga valitud kutse andja juures tegutseva kutsekomisjoniga.

• Kui kutsealal konkursiga valitud kutse andja puudub, siis moodustab 
kutsekomisjoni Kutsekoda.



Õppeasutuse kutse andmise õigus

Kutsenõukogu annab õppeasutusele ilma konkursita

kutse andja õiguse õppeasutuse avalduse alusel

tingimusel, et õppekava vastab kutsestandardile ning

on riiklikult tunnustatud.



Kutsekomisjon

 Õppeasutus ei moodusta oma kutsekomisjoni, vaid teeb koostööd töömaailma kutse 
andja juures tegutseva kutsekomisjoniga.

 Vajadusel nimetavad rektorite nõukogud kutsekomisjoni kõrgkoolide esindaja, 
kutseõppe puhul nimetab EKEÜ kutsekoolide esindaja.

 Kutsekomisjon

- annab kutsenõukogu nõudmisel hinnangu õppekava õpiväljundite ja 
kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete vastavustabelile 
(Kutseseadus §12 lg 1 p 21)

- kooskõlastab lõputöö või lõpueksami hindamiskomisjoni moodustamise 
põhimõtted ja koosseisu kirjelduse (Kutseseadus §12 lg 1 p 21).

- vajadusel täiendab hindamiskomisjoni 

koosseisu tööandjate esindajaga



IT valdkonna kutsekomisjonid

 Eesti Tööstushariduskeskus:
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

 BCS Koolitus
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

 Kutsekoja poolt moodustatav kutsekomisjon
Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4

Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5



Kutseeksami korraldamine kutsekooli 

lõpetajatele 1

Kutseseadus § 221. Kutse andmine õppe lõpetamise korral

(5) Kutsekomisjon kinnitab kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami
protseduurid, hindamise korraldamise juhendi ja eksamimaterjalid.

Kutseeksamid on kõikides koolides ühetaolised.

Konkursiga valitud kutse andja korraldab kutseeksami protseduuride, hindamise korraldamise
juhendi ja eksamimaterjalide väljatöötamise või olemasoleva kutseeksami kohandamise nii, et
see tagab kutsestandardis esitatud kompetentside usaldusväärse ja asjakohase hindamise.

Kutseeksami läbiviimise vormi ja hindamismeetodite valimisel tuleb silmas pidada
haridusministri kehtestatud kulude ülemmäärasid.



Kutsekomisjon ja õppeasutus lepivad kokku kutseeksami korraldamises: kuidas

ja millal kutseeksami alused (eksami läbiviimise kord, ülesanded,

hindamispõhimõtted jne) kutsekomisjoni poolt koolile edastatakse.

Õppeasutus kooskõlastab kutsekomisjoniga hindamiskomisjoni koosseisu ning

sõlmib hindamiskomisjoni liikmetega lepingud, arvestades kutsenõukogu

kinnitatud kutseeksami tasu kalkulatsiooniga (milles omakorda arvestatakse

haridusministri korraldusega ülemmäärade osas).

Kutseeksami korraldamine kutsekooli 

lõpetajatele 2



Kutse andmine ja kutseregistrisse kandmine

 Kutse andmise õppe lõpetamise korral otsustab õppeasutus

(Kutseseadus§221 lg 7)

 Õppe lõpetamisel loetakse kutse isikule antuks kutse andja õigust omava

õppeasutuse väljastataval lõputunnistusel (kutsekoolid), akadeemilisel õiendil

või hinnetelehel (kõrgkoolid) tehtava märkega.

 Õppeasutus sisestab kutseregistrisse kutse saanute andmed.

 Õppeasutuse poolt antud kutse on tähtajatu.



Õppeasutuse kutse andja õiguste taotlemise 
eeltingimused

Õppeasutus saab kutse andja õigust taotleda kui:

–õppekava vastab kehtivale kutsestandardile;

–on EHIS-s registreeritud;

–õppekava on saanud 6- aastase akrediteeringu 
(kutsekoolid)



Õppeasutuse kutse andja õiguste taotlemine

 Õppeasutus esitab Kutsekojale kutse andja õiguste saamise eeltaotluse

 Õppeasutus võtab ühendust kutsekomisjoniga:

– et vajadusel saada hinnang õppekava kutsestandardile vastavuse kohta; 

– et saada kooskõlastus lõpueksami/lõputöö hindamiskomisjoni 
moodustamise põhimõtetele ja koosseisu kirjeldusele (tagatud peab olema 
tööandjate esindajate osalemine);

 Nimetab kutseregistriga suhtlemise eest vastutava isiku.



Kutseeksamiga seotud kulude katmine

 Kutseõppe tasemeõppe riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud

koolituskohal õppiva õpilase õppe lõpetamiseks sooritatava kutseeksami

kulud kaetakse riigieelarvest

 Kulud jagunevad kaheks:

a) kutseeksami väljatöötamise ja arendamisega ning kutsekomisjoni tööga seotud kulud, 

mis kaetakse konkursiga valitud kutse andja kaudu kutsekomisjonile;

b) kutseeksami läbiviimisega seotud kulud, mis kaetakse õppeasutusele.

 Kui õppeasutusel ei ole kutse andja õigust, viib kutseeksami läbi konkursiga 

valitud kutse andja ja kogu kulu kaetakse konkursiga valitud kutse andjale.



Edukat 

koostööd!


