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Automaaler, tase 4 hindamisstandard koolilõpetajale   

   

1. ÜLDSÄTTED   

   

Kutseeksami eesmärk on kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavuse hindamine Automaaler, 

tase 4 kutsestandardi nõuetele.   

   

Hindamise aluseks on „Kutse andmise kord“ Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu poolt 

kinnitatud 11.02.2022 otsusega nr 21, ning käesolev kord.   

   

Kutseeksam koosneb kahest osast ning tulemusi hinnatakse eraldi. Hindamise tulemus  

protokollitakse sõnadega „sooritas“ või „ei sooritanud“.   

   
2. KUTSEEKSAMI OSAD JA HINDAMINE   

   
2.1. Esimene osa on teoreetiliste teadmiste test.   

   
Kutseeksami hindamiskomisjon hindab taotleja teadmisi kutsestandardi Kutsekirjelduse B.2 

tööosade ja B.3.1; B.3.2; B.3.3; B.3.4; B.3.5 kompetentside ning kutset läbivate kompetentside 

osas.   

Vt. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/  

   

Teoreetiliste teadmiste test sooritatakse paberkandjal või elektroonilises keskkonnas. Testi 

läbimise maksimaalne aeg on 1,5 tundi.   

   

Test on sooritatud lävendi tasemel, kui õigeid vastuseid on vähemalt 60% ning testi 

sooritamiseks ette nähtud aega ei ole ületatud. Lävendi mittesaavutamisel ei lubata 

kutse taotlejat praktilise töö sooritamisele ning kutse taotlemine loetakse 

ebaõnnestunuks.   

   

Edukalt (alates 60% õigeid vastuseid) sooritatud testi alusel saab taotleja 1 (ühe) punkti, 

mis kantakse eksami protokolli.   

   
2.2. Teine osa on praktiliste oskuste esitlemine ehk praktiline töö, mis üldjuhul toimub kuni kahe 

nädala jooksul arvates teoreetiliste teadmiste testi sooritamisest.   

   
Praktilise töö käigus hinnatakse ka kutset läbivaid kompetentse.   

   

Praktiliste oskuste hindamistulemused kantakse hindamislehele. Hindamise 

tulemusena on võimalik saada 0–3 (null kuni kolm) punkti, mis kantakse eksami 

protokolli (vt ka Lisa 1).   

   

Kutseeksam loetakse sooritatuks, kui taotleja omandab teoreetilisel ja praktilisel 

kutseeksamil kokku vähemalt 3 (kolm) punkti.   

   

Kutseeksam viiakse läbi Euroopas peamiste autotootjate (OEM „Original Equipment 

Manufacturer“) poolt aktsepteeritud remontvärvisüsteeme kasutades.   

 

3. PRAKTILISTE OSKUSTE HINDAMINE   

   

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/
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3.1. Enne praktilise töö alustamist korraldatakse kutse taotlejale ohutusalane 

esmajuhendamine vastavalt ohutusjuhendile. Kutse taotleja on kohustatud praktiliste tööde 

teostamisel järgima kõiki ohutusnõudeid.   

Ohutusjuhend  on   avaldatud   Autokutseõppe   Liidu  veebilehel, aadressil: 

https://autokutse.ee/wp- 

content/uploads/2021/11/Ohutusjuh.Automaaler_kutseeksamile_2012_EST.pdf  

   

3.2. Taotlejal lubatakse praktilisi töid sooritada eeldusel, et ta kannab korrektset automaalri 

tööriietust, turvajalatseid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid.   

   

3.3. Taotleja teostab hindamiskomisjoni poolt etteantud praktilise töö etteantud mahus ja 

määratud aja jooksul.   

   

3.4. Praktiliste tööde tegevusnäitajad;   

Vt. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/  

   

3.5. Taotleja peab sooritama etteantud praktilise töö vastavalt tööjuhisele.   

   

3.6. Enne töö alustamist tutvustab taotleja suuliselt hindamiskomisjonile töö sooritamise 

tehnoloogilist ettevalmistamist (selgitab töövahendite valikut, tööde järjekorda, tööriistade 

seadmete ohutu kasutamise põhimõtteid jms).   

   

3.7. Praktilisel sooritusel hinnatakse sooritatud töö mahtu, tööde teostamise järjekorda ja 

seadmete kasutamise oskust, valmistöö kvaliteeti, töökultuuri, tööohutuse, sh. keskkonna- 

nõuete täitmist ja kutset läbivate kompetentside esitlemist.   

   

Vajadusel täpsustab hindamiskomisjon soorituse vastavust vestluse käigus enne lõpliku 

hinnangu andmist. Hindamiskomisjon võtab arvesse taotleja eelnevat praktilist töökogemust 

vestluse ning õpimapi (portfoolio) ja/või taotleja poolt esitatud praktilise töö kirjelduse alusel.   

   

3.8. Hindamistulemused kantakse hindamislehele (Lisa 1 punktide arvestamise selgitus ja 

hindamislehe näidis). Soorituse puudused, mille tõttu on punkte vähendatud, kirjeldab 

hindaja samuti hindamistabelis. Hindamislehele võib kanda ka eriti positiivseid hinnanguid 

kutse taotleja kompetentside kohta.   

   

3.9. Töökultuuri eiramise ja ohutusnõuete oluliste rikkumiste korral on hindamiskomisjonil õigus 

taotleja praktilise töö sooritus katkestada ning lugeda kutseeksam mittesooritatuks. Eksami 

katkestamise põhjus(ed) kirjeldatakse hindamislehe märkuse real.   

   

3.10. Olenevalt kutse taotlejate arvust on hindamiskomisjonil õigus määrata, kas praktilisi töid 

sooritatakse ühe või kahe järjestikuse tööpäeva jooksul. Täpse ajakava teatab taotlejatele 

Autokutseõppe Liit ja eksamikeskusele vähemalt 7 tööpäeva enne eksami toimumist.   

  

  

  

  

  

  

  

LISA 1   

   

PRAKTILISE TÖÖ PUNKTIDE ARVESTAMINE   

   

https://autokutse.ee/wp-content/uploads/2021/11/Ohutusjuh.Automaaler_kutseeksamile_2012_EST.pdf
https://autokutse.ee/wp-content/uploads/2021/11/Ohutusjuh.Automaaler_kutseeksamile_2012_EST.pdf
https://autokutse.ee/wp-content/uploads/2021/11/Ohutusjuh.Automaaler_kutseeksamile_2012_EST.pdf
https://autokutse.ee/wp-content/uploads/2021/11/Ohutusjuh.Automaaler_kutseeksamile_2012_EST.pdf
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10642811/
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10642811/
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/11021234/


   
Kinnitatud 29.05.2019  Kutsekomisjoni 

otsusega nr 1-8/2019/2   

      

Praktilist tööd hinnatakse kuues etapis. Igas hindamisetapis annavad hindajad etapi tööosade 

lõikes punktid (hindamislehel nn. osapunktid).   

   

Tööde etapid omavad töö lõppkvaliteedi suhtes erinevat tähtsust ning seetõttu on tööde etapid 

punktiarvestuses erinevate osakaaludega.   

   

Korrektselt täidetud õpimapp (portfoolio) ja/või töökogemuse kirjeldus annab kuni 2 lisapunkti 

(praktilise eksami osapunktide koondsummale lisaks).   

   

Praktilistel töödel on kutse taotlejal võimalik maksimaalselt saavutada koos õpimapi (portfoolio) 

ja/või töökogemuse kirjelduse lisapunktidega 142 osapunkti.   

   

Praktilise töö osapunktide summa teisendatakse praktilise töö soorituse punktideks järgmiselt:   

   

Osapunktide summa 0 – 79,99 = 0 punkti   

Osapunktide summa 80 – 109,99 = 1 punkt   

Osapunktide summa 110 – 129,99 = 2 punkti   

  Osapunktide summa 130 –  142 = 3 punkti.      
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Näidis maksimumpunktidega hindamislehest   
AUTOMAALER, TASE 4 KUTSEEKSAMI PRAKTILISE TÖÖ HINDAMINE   

Töö sooritaja:   

Etapp   Kriteeriumid   Täita hindega 1-5   Osapunkt   Märkused   

Detaili 

ettevalmistus  

Detaili paigaldus alusele   5   3,2667      

   Pesu ja puhastus   5   3,2667   

   Abrasiivi valik   5   3,2667   

Pahtli segamine ja peale 

kandmine   

   

5   

   

3,2667   

 Pahtli  lihvimine  ja 

lihvimistööriistade valik   

   

5   

   

3,2667   

Tööohutus/isikukaitsev.   5   3,2667   

  Osakaal   14%   19,6   Osapunktid   

Kruntimine   Pesu ja puhastus   5   3,92      

       

X-X µm   

Krundi pihustamine   5   3,92   

K. püstoli valik/seadistus   5   3,92   

Tööohutus/isikukaitsev.   5   3,92   

Kuiva krundikihi paksus   5   3,92   

  Osakaal   14%   19,6   Osapunktid   

Krundi 

lihvimine   

Abrasiivi valik   5   6,65      

Tööriistade valik   5   6,65   

   Lihvimine (töövõtted)   5   6,65   

Tööohutus/isikukaitsev.   5   6,65   

  Osakaal   19%   26,6   Osapunktid   

Värvimine   Pinna pesu, vahalapp   5   5,32      

   Läbilihvitud alade isol.   5   5,32   

V.püstoli valik/seadistus   5   5,32   

Värvi pihustamine   5   5,32   

Tööohutus/isikukaitsev.   5   5,32   

  Osakaal   19%   26,6   Osapunktid   

Lakkimine   Laki segamine   5   3,15      

   L. püstoli valik/seadistus   5   3,15   

Laki pihustamine   5   3,15   

Tööohutus/isikukaitsev.   5   3,15   

  Osakaal   9%   12,6   Osapunktid   

Lõpptulemus   Värvipinna ühtlus   5   8,75      

   Eeltöö vead   5   8,75   

Laki voolamine/kuivus   5   8,75   

Visuaalne üldmulje   5   8,75   

  Osakaal   25%   35   Osapunktid   

Osapunktide summa   140   

Portfoolio/töökirjeldus (+2):   2   

Kokku osapunkte   142   

Otsus:   Soorituse tulemus   3 punkti   Sooritas praktilise eksami  

Komisjoni liikmete märkused/allkirjad   


