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KUTSEEKSAMIKESKUSE TUNNUSTAMISE JUHEND 

 

1. Üldsätted 

1.1 Käesolev juhend sätestab kutseeksamikeskuse (edaspidi “keskuse”) 

tunnustamise sisu ja korralduse. 

1.2 Tunnustamist käsitletakse käesolevas dokumendis kui protseduuri, mille 

tulemusena Kutset andev organ (KAO) annab ametliku tunnustuse, et 

organisatsioon või isik omab vajaliku kompetentsi ja infrastruktuuri kutseeksami 

läbiviimiseks. 

1.3 Keskuse tunnustamise juhtorganisatsiooniks on KAO kutsekomisjon. 

1.4 Tunnustamise eesmärgiks on erapooletult hinnata keskuse igakülgset valmidust 

kutseeksami läbiviimiseks. 

1.5 Keskuseks saamise õigust võivad taotleda olenemata omandivormist koolid, 

firmad ja asutused, kus on tagatud valmidus kutseeksami läbiviimiseks. 

1.6 Kutseeksamit võib läbi viia vaid tunnustatud või tinglikult tunnustatud keskuses. 

1.7 Käesoleva juhendi ja selle muudatused kinnitab KAO. 

 

2. Tunnustamise põhimõtted 

2.1 Tunnustamise alusdokumentideks on: 

1) kutseseadus 

2) kutsestandard 

3) kutseandmise kord, kutseeksami läbiviimise  kord 

4) tunnustamist taotleva organisatsiooni põhikiri/põhimäärus 

5) käesolev juhend 

6) muud õigusaktid 

2.2 Tunnustamise ajakava ja eelarve kalendriaasta kohta koostab KAO. 

2.3 Keskuse tunnustamise 3-liikmelise ekspertgrupi koosseisu, sealhulgas selle 

esimehe nimetab KAO. 

2.4 Tunnustamisega seotud kulud kannab KAO. 

 

3. Tunnustamise kord 

3.1 Tunnustamine koosneb järgmistest põhietappidest: 

1) vabas vormis taotluse esitamine koos eneseanalüüsi aruandega KAO`le 

2) ajakava kinnitamine koos ekspertgrupi määramisega 

3) ekspertgrupi visiit keskuse  staatust taotlevasse organisatsiooni 

4) ekspertgrupi soovitus KAO`le tunnustamise asjus 

5) KAO otsus ja selle teatavakstegemine 

3.2 Taotluse tunnustamiseks esitab KAO`le keskuse staatust sooviv organisatsioon 

(taotleja). Taotleja määrab oma vastutava esindaja. 

3.3 Eneseanalüüsi aruande koostab keskuse staatust sooviv organisatsioon 

küsimustiku alusel (käesoleva juhendi lisa 1) ja esitab selle koos taotlusega 

KAO`le. 
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3.4 Ekspertgrupi visiidi käigus hinnatakse taotleja võimalusi kutseeksami 

läbiviimiseks: 

1) organisatsioonilisi võimalusi ja pädeva personali olemasolu 

2) valmidust teoreetiliste teadmiste hindamiseks 

3) valmidust praktiliste oskuste hindamiseks töökeskkonnas (töökohad, 

seadmed, tööriistad, mõõte- ja abivahendid, materjalid jms.) 

4) töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist. 

3.5 Ekspertgrupp koostab keskuse tunnustamise protokolli (käesoleva juhendi lisa 

2) kas igale kutsele eraldi või koos. 

3.6 Ekspertgrupp teeb oma otsuse soovituse kohta lihthäälteenamusega. Kirjalik 

otsus soovitusega edastatakse KAO`le 3 tööpäeva jooksul peale ekspertgrupi 

visiiti. 

3.7 Ekspertgrupi soovituse ja vajadusel täiendavate andmete alusel langetab KAO 

ühe järgmistest otsustest, märkides ühtlasi ära, milliste kutsete ja millise taseme 

eksameid see puudutab: 

1) tunnustada täielikult; 

2) tunnustada tinglikult; 

3) mitte tunnustada.  

3.8 Tunnustamise korral on otsus kehtiv 3 aastat. Seejärel tuleb esitada 

kordustaotlus koos eneseanalüüsi aruandega. 

3.9 Tinglikult tunnustamise korral kehtib otsus ühe kutseeksami vooru 

korraldamiseks ning otsuses tuuakse ära leitud puudused. 

3.10 Mitte tunnustamise korral on taotlejal õigus mitte varem kui 6 kuu pärast 

taotleda kordustunnustamist. Otsuses peavad olema ära toodud 

mittetunnustamise põhjused. 

3.11 Tunnustamisotsus tehakse KAO poolt teatavaks taotlejale 3 tööpäeva jooksul 

otsuse tegemise päevast ja info selle kohta tehakse kättesaadavaks eksamit 

sooritada soovijaile. 

3.12 Tunnustamisotsuse teeb kutsekomisjon lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustavaks kutsekomisjoni esimehe hääl. 

3.13 Apellatsioonid tunnustamise kohta vaatab läbi KAO, kelle otsus on lõplik. 

3.14 Tunnustatud kutseeksamikeskuste nimekiri avalikustatakse KAO veebis. 

3.15 Kutseeksamikeskuste tunnustamisotsused säilitab KAO ühe  aasta peale keskuse 

tunnustamise lõppemist. 

3.16 Kutseeksamikeskuste tunnustamise korda säilitab KAO alatiselt.. 
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Lisa 1 

ENESEANALÜÜSI KÜSIMUSTIK/ARUANNE 

 

1. Organisatsioonilised võimalused.  

1.1. Puidutöötlemise valdkonnas peab olema vähemalt 2 kutseõpetaja 

kutsega töötajat (nimed), haridus,  

1.2. Taotlejatele peab olema loodud kutseeksamite korraldamise, 

eksaminõuete, -tingimuste jms. osas vajaliku informatsiooni 

kättesaadavus. 

1.3. Vajaduse korral peab olema võimalik toitlustada ja majutada 

kutseeksamil osalejaid. 

1.4. Töökeskkonna ohutusalaste juhendite olemasolu. 

1.5. Kui kutseeksam toimub mitmes asustatud punktis, peab olema 

koostatud eksamite ajakava ja logistika. 

2. Valmidus teoreetiliste teadmiste hindamiseks. 

2.1. Teooriaõppeklassi olemasolu nõue, kus on vähemalt 25 ühekohalist 

töökohta testide tegemiseks. 

3. Valmidus praktiliste oskuste hindamiseks. 

3.1.  Töökoht – vähemalt 15 tisleripingiga tööruum 

3.2.  Seadmed – teha rist allolevas loetelus (lisa 1/1) nende seadmete ette, mis 

on olemas. 

3.3.  Tööriistad – teha rist allolevas loetelus (lisa 1/1) nende tööriistade ette, 

mis on olemas. 

3.4.  Mõõte- ja abivahendid – teha rist allolevas loetelus (lisa 1/1).mõõte- ja 

abivahendite ette, mis on olemas. 

3.5. Iseloomustada CNC töötlemiskeskust-programm, milline organisatsioon 

hooldab jt? 

4. Valmidus arvutite kasutamise oskuse hindamiseks. Kirjeldada olemasolevaid 

arvuteid. Mis arvutid on ja kas neid saab kasutada vastavalt kutsestandardi 

nõuetele? 

5. Töökeskkonna ohutuse nõuete täitmine. Kirjeldada olemasolevat töökeskkonda 

(ventilatsioonisüsteemid, isikukaitsevahendid jne.) Tööpinkide kasutusjuhendite 

olemasolu. 

 

Taotleja esitab eneseanalüüsi aruande kirjeldavas vormis ja selle kinnitab taotleja 

vastutav esindaja oma allkirjaga. 
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Lisa 1/1 

 

 
 SEADMED  

 Nimetus ja seadme mark ning firma nimetus Kogus 

  Ketassaagpink materjali esmaseks töötluseks …………….… 1 tk  

  Ketassaagpink täppissaagimiseks pruss- ja kilpdetailidele 

………………………………………………………………. 

1 tk 

  Kombineeritud ketassaagpink  (võimaldab sooritada 

eelnimetatud operatsioone) ………………………………..... 

1 tk (eelnevate 

saagpinkide 

puudumisel) 

  Lintsaagpink……………………………………………….… 1 tk 

  Rihthöövelpink…………………………………………….… 1 tk  

  Paksushöövelpink………………………………………….... 1 tk 

  Universaalfreespink…………………………………………. 1 tk  

  Tapipesalõikepink…………………………………………… 1 tk 

  Lintlihvpink lapikpindade lihvimiseks……………………… 1 tk  

  Lihvpink serv- ja kõverpindade lihvimiseks………………… 1 tk 

  Liimipress…………………………………………………… 1 tk 

  Montaaživahendid ja –seadmed……………………………... 2 tk 

  Erinevad terituspingid……………………………………….. 3 tk 

  Tisleripink…………………………………………………… 15 tk 

  Puurpingid…………………………………………………… 1-2 tk 

  Elektrikäsikruvikeeraja……………………………………… 3 tk 

  Elektrikäsitrell………………………………………………. 3 tk 

  Elektrikäsitketassaag………………………………………… 1 tk 

  Elektrikäsilintlihvija…………………………………………. 1 tk 

  Elektrikäsivibraatorlihvija…………………………………… 1 tk 

  Elektrikäsiketaslihvija……………………………………….. 1 tk 

  Montaažipüstol………………………………………………. 1 tk 

  Naelapüstol………………………………………………….. 1 tk 

  Klambripüstol……………………………………………….. 1 tk 

  Elektrikäsifrees……………………………………………… 1 tk 

  Elektrikäsihöövel……………………………………………. 1 tk 

  Treipink……………………………………………………… 1 tk 

  CNC töötlemiskeskus 1 tk 

  Jms. Loetelu: ……………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 TÖÖRIISTAD  

 Nimetus Kogus 

  Siluhöövel 15 tk 

  Lihthöövel 15 tk 

  Peitlite komplekt 6, 12, 19 ja 25 mm 15 komplekti 

  30 cm metalljoonlaud 15 tk 

  Kruvikeeraja, kaks suurust 15 tk mõlemat 

  Ristpea kruvikeeraja, 2 suurust 15 tk mõlemat 

  Haamer 15 tk 
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  Puitvasar 15 tk 

  Nurgik 15 tk 

  Nihik 15 tk 

  Raamsaag 15 tk 

  Vukssaag 15 tk 

  Rööbits 15 tk 

  Tapisaag 15 tk 

  Lihthöövel 15 tk 

  Puhastushöövel 15 tk 

  Puiduviil ja raspel 15 tk 

  Lihvklots 15 tk 

  Kaapleht 15 tk 

  Märkora 15 tk 

  Tööpingihari 15 tk 

  Jms. Loetelu…………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 MÕÕTE- JA ABIVAHENDID  

 Nimetus Kogus 

  Saekettad: 

- puitplaatmaterjali saagimiseks 

- puidu pikikiudu saagimiseks 

- puidu ristikiudu saagimiseks 

 

  Saelindid lintsaele 2 tk 

  Nugade komplekt rihthöövelpingile 1 komplekt 

  Nugade komplekt paksushöövelpingile 1 komplekt 

  Universaalfreespink 

- universaalne lõikepea  

- erineva profiiliga ketasfrees 

 

1 komplekt 

1 komplekt 

  8, 10, 12, 14 ja 16 mm puur tapipesalõikepingile 1 tk igat 

  8, 10, 12, 14 ja 16 mm puurpeitel puurpeitelpingile 1 tk igat 

  Tagavaraterad ja -materjalid elektrikäsitööriistadele  

  Nurgamõõtja 1 tk 

  Pitskruvid 

- 30 cm 

- 60 cm 

-100 cm 

-250 cm 

 

15 tk 

15 tk 

10 tk 

6 tk 

  Enamkasutatav puuride komplekt 3 tk. 

  Jms. Loetelu…………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 


