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LISA 4 Politseiteenistuse (rakenduskõrgharidusõpe) ja politseiametniku (kutseõpe) eriala kutsesobivuse vestluse hindamiskriteeriumid 2020/2021 õa 

1. Kutsesobivuse vestlusel hinnatakse kandidaati 50 punkti süsteemis. 
2. Vastuvõtulävend on 20 punkti. 
3. Iga kategooria peab olema hinnatud vähemalt ühe punktiga. Vastasel juhul langeb kandidaat konkurentsist välja, vaatamata teistes kategooriates 

kogutud punktide summale. 
4. Kutsesobivuse vestluse raames hinnatakse ka kandidaadile tehtud taustakontrolli tulemust. Kui hinnang taustakontrollile on negatiivne, on ka kogu 

kutsesobivuse vestluse tulemus 0 punkti. 
 

KATEGOORIA 1-3 punkti 4-6 punkti 7-10 punkti 

Isikuomadused, 
väärtused ja hoiakud 
vastavad 
teenistuskoha 
nõuetele. 
 

Vestluse käigus selgub, et kandidaadi 
isikuomadused, väärtused ja hoiakud ei ole 
vastuolus politseiametnikuna töötamiseks 
vajalike isikuomaduste, väärtuste ja 
hoiakutega.  

Vestluse käigus selgub, et kandidaadi 
isikuomadused, väärtused ja hoiakud on 
heas kooskõlas omaduste, väärtuste ja 
hoiakutega, mida oodatakse 
politseiametnikult. 

Vestluse käigus selgub, et kandidaadi 
isikuomadused, väärtused ja hoiakud on väga 
heas kooskõlas omaduste, väärtuste ja 
hoiakutega, mida oodatakse politseiametnikult. 
Kandidaat oskab nimetada enda arendamist 
vajavaid omadusi ning arendamise viise.  

Kandidaat on 
motiveeritud erialal 
õppimiseks ja teadlik 
vastava eriala tööst 
 

Teadmised politseiametniku tööst on 
pinnapealsed ja ettekujutus 
politseiametniku tööst on ebarealistlik. 
Annab üldisi ebamääraseid vastuseid 
politseiametniku töö sisu kohta, kuid on 
siiski motiveeritud valitud erialal õppima ja 
töötama; või teadmised politseiametniku 
tööst on head ja realistlikud, kuid ei ilmne, et 
kandidaat on motiveeritud 
politseiametnikuna töötama. 
 

Annab peamiselt adekvaatseid vastuseid 
politseiametniku töö sisu kohta, kuid 
esinevad mõningad ebatäpsused ja/või on 
kohati ebarealistlik ettekujutus 
politseiametniku tööst;  on motiveeritud 
töötama politseiametnikuna 

 
 

Politseiametniku tööst on head või väga head ja 
realistlikud teadmised ning kandidaat on hästi 
või väga hästi motiveeritud politseiametnikuna 
töötama. Vastustest nähtub, et kandidaat on 
teinud eeltööd, et politseiametniku töö ja 
sisejulgeoleku valdkonna kohta rohkem teada 
saada.  
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Analüüsi- ja 
arutlusoskus  

Oskab nimetada sotsiaalse probleemi, 
kuid arutleb sel teemal napisõnaliselt. 
Saab üldjoontes aru talle esitatava 
juhtumi olemusest ning selle põhjal 
esitatud küsimustest ning suudab 
pakkuda rahuldava lahenduse, kuid ei 
oska enda seiskohti hästi põhjendada. 

Oskab nimetada rohkem kui ühe tema 
hinnangul ajakohase ja olulise sotsiaalse 
probleemi ning üldiselt põhjendada 
oma arvamust neis küsimustes; 
saab aru talle esitatud juhtumist ja selle 
põhjal esitatud küsimusest ning oskab 
põhjendada oma järeldusi või vastust. 
 

Oskab nimetada vähemalt kolm ajakohast ja 
olulist sotsiaalset probleemi ning väga hästi 
põhjendada oma arvamust neis küsimustes; 
saab täiel määral aru kirjeldatud 
probleemist, näitest või juhtumist ja selle 
põhjal esitatud küsimusest ning oskab 
veenvalt põhjendada enda järeldusi või 
vastust. 

Senised kogemused ja 
saavutused ning 
ühiskondlik aktiivsus 

Kandidaat ei ole küll ühiskondlikult aktiivne, 
kuid tegeleb enesearendamisega ning 
nimetab vähemalt ühe enesearendamise 
valdkonna, millega vabal ajal tegeleb. 
 

Nimetab ja kirjeldab tegevusalasid millega 
süvendatult tegeleb ja neis saavutatud 
tulemusi. Nimetab rohkem kui ühe 
enesearendamise valdkonna, millega vabal  
ajal tegeleb.  
 
 

On ühiskondlikult aktiivne, osaleb mõne 
ühiskondliku organisatsiooni töös või on 
aktiivne mõnes muus valdkonnas; näeb vaeva 
enesearendamisega ja oskab välja tuua ka enda 
arendamist vajavad omadused ja/või oskusi 
ning viise nende saavutamiseks. 
 

Suuline 
eneseväljendus 

Suudab väljendada ennast eesti keeles 
üldjoontes arusaadavalt. Sõnakasutuses ja 
õigekeelsuses esineb korduvalt vigu, sh 
olulisi, kuid need ei takista valitud erialal 
õppimist.  
Suudab võõrkeeles suheldes hakkama saada 
või suhtleb võõrkeeles hästi. 

Suudab väljendada ennast eesti keeles 
hästi. Sõnakasutuses ega õigekeelsuses ei 
esine märkimisväärseid vigu või esinevad 
vead on üldlevinud või vähetähtsad.  
Suudab võõrkeeles suheldes hakkama 
saada või suhtleb võõrkeeles hästi või väga 
hästi. 

Väljendab ennast eesti keeles väga hästi, valides 
situatsiooni sobiliku kõnelemisstiili. Väga hea 
õigekeelsus ning sõnakasutus. 
 
Suhtleb võõrkeeles hästi või väga hästi . 

 


