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Päästja, tase 4 kutse

Päästja, tase 4
Päästemeeskonna juht, tase 5
Päästejuht, tase 6

Kutsestandard:
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standar
did/vaata/10684904

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10684904


Päästja, tase 4 kutse saamine

• Dokumentide alusel taotlemine
• Kutsetaotleja kutseeksam
• Koolilõpu kutseeksam (alates 2018 

lõpetajatele) – õppekava vastab 
kutsestandardile



Päästja õpe

• Sisekaitseakadeemias Päästekolledžis Väike-
Maarjas

• 10 kuud, millest 4 kuud praktikal
• lõppeb koolilõpu kutseeksamiga (selle 

ebaõnnestumise korral erialase 
lõpueksamiga)



Kutseeksami planeerimine, korraldus

• Osaliselt hinnatakse kompetentsid õppetöö jooksul 
(arvestused)

• Kutseeksamil:
– Praktiline eksam kompetentsi „päästetöö 

tegemine“ teatud osades (4 hindamisülesannet, 
koosnevad mitmest osast)

• Päästja, tase 4 koolilõpu kutseeksami kord
• Eksami hindamisjuhend
• Eksami hindamislehed
• Eksam toimub 2 x aastas (4 päeva)



Hindamiskomisjon ja eksam

• Sisekaitseakadeemia ja Päästeameti esindajad
– Vähemalt 9 liiget (praktikas 13 liiget, 7 SKA/6 PäA, 

asendusliikmed)

• Hindamiskomisjon kinnitatakse SKA rektori käskkirjaga, 
komisjoni peab heaks kiitma ka kutsekomisjon

• Hindamine toimub alakomisjonides
• Otsused tehakse komisjoniga ühiselt
• Tagasiside hindamisülesandele soorituse järgselt, 

otsus eksami sooritamise kohta komisjoni otsuse 
järgselt 



Erialane lõpueksam

• Kutseharidusstandardi §20 lõikest 2 tulenev
• Ülesanded analoogsed koolilõpu kutseeksamiga, 

sooritatakse ainult ebaõnnestunud osa
• Hindamiskomisjonis 5 liiget (sh Päästeameti 

esindajad)
• Kooli regulatsioonidele vastavalt (lõpueksami kord)
• Toimub kahe nädala jooksul peale koolilõpu 

kutseeksamit
• Kutse taotlemine hiljem dokumentide 

(lõputunnistuse) 



Kokkuvõttes

• Positiivne:
– Õppekava vastavus kutsestandardile
– Põhjalik hindamisjuhend
– Hea koostöö Päästeametiga ja kutsekomisjoniga

• Mõtte ja kasvukohad:
– Millised tegevusnäitajad/hindamiskriteeriumid õppe 

käigus, millised praktikal, millised eksamil?
– Filmimine
– Hindamiskomisjoni vastavus KutS §19 lõikele 5
– Administratiivne lisakoormus
– Erialase lõpueksami mõte, võimalused automaatseks 

kutse saamiseks



Täname!

kady.danilas@sisekaitse.ee

anu.kose@sisekaitse.ee
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