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TÄKS 

● Koondab täiskasvanute täienduskoolituse mõistesse 
nii tööalase kui vabaharidusliku koolituse. 

Täienduskoolituse õppekava kuulub avalikustatava 
info alla. 

● Seadus näeb  ette täienduskoolituse standardi 
kinnitamise, milles sätestatakse õppekava ja 
väljastatavate dokumentide nõuded. 



Õppekava
● Õpiväljundipõhine

● Kui õppekava eesmärk on kutsestandardis või 
tasemeõppekavas kirjeldatud kompetentside 
omandamine, siis vastavale 
standardile/tasemeõppekavale viidatakse

● Tulumaksuseadus – maksutagastuse õigus vaid  
kutsestandardi või tasemekoolitusega seostatud 
õppekavade järgi õppijail 



Kutsestandard

● Kehtib 549 kutsestandardit 90 kutsealale

● http://kutsekoda.ee/et/kutseregister



Kuidas jaotuvad tasemeõppekavad ja kutsestandardid ehk
Eesti kvalifikatsiooniraamistik





KS näide: Ehituspuusepp, tase 4

● A-osa Kutsekirjeldus (Töö kirjeldus ja 
tööosad, -keskkond, -vahendid, 
isikuomadused, kutsealane ettevalmistus) 

● B-osa Kompetentsusnõuded (kutse 
struktuur, kohustuslikud ja valitavad 
kompetentsid) 

● KS kirjeldab 16 kompetentsi

● Võtame nt B2.1. Puitliidete valmistamine



Nt Puitliidete valmistamine
Tegevusnäitajad ( ehk mida oskab teha) : 

Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning 
arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö 
tegemiseks ettenähtud elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu.

Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud 
tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. 
Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi ja mehaanilisi 
käsitööriistu.

Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades terasdetailidega puitliiteid, järgides etteantud 
tööjooniseid.



Nt Puitliidete valmistamine
Teadmised ( ehk mida peab teadma, et tööd teha):

a) erinevaid puitliited, nende valmistamise ning 
toimimise põhimõtteid;

b) puitliidete kasutamisvaldkonnad ja otstarve 
ehitustöödel;

c) puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –
vahendeid;

d) puitliidetes kasutatavad terasdetailid;

e) kinnitusvahendite paigaldamisele kehtestatud reeglid;

f) puitliidetele esitatavad tehnoloogilised nõuded.



KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID

Teadmised:

a) ettevõtluse alused;

b) üldehitustöödel kehtivad tööohutuse reeglid;

c) üldteadmised esmaabi andmisest;

d) ehitustöödel kehtivad jäätmekäitluse ja keskkonnaohutuse nõuded;

…………

h) tööjooniste lugemine ja nende põhjal erinevate arvutuste tegemine 
(pindala-, mahu- ja kuluarvestuse meetodid jne);

i) ehituspuusepa tööle kehtivad kvaliteedinõuded.

Hindamismeetod (id):

● Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste 
kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.



Kutsestandardist õppekavani 

Koolitusidee

• Sihtrühm

• Koolitusvajadus 

Kutsestandard

• Mis mahus koolitus? Millisel 
tasemel? 

• Teadmised ja/või oskused? 

Õppekava

• Teemad, õppemeetodid

• Õpiväljundid (ulatus, sügavus 
vastavuses õppe mahu ja ajaga) 

• Hindamine



Mida silmas pidada? 

Õpiväljundite/hindamise ja õppekava vastavus 

(nt 40 akad tunniga pole võimalik omandada kõiki 
kuutteist ehituspuusepp,  tase 4 kompetentsi ) 

Valides tasemeõppekavast/kutsestandardi erinevaist 
osadest valikuliselt üksikuid teadmisi/oskusi , ei 
saavuta ei õppekava mooduli/aine ega kompetentsi  -
kuid on võimalik koostada õppekava vaid ka teatud 
üksikoskuse omandamiseks – nt B2.1. 



Aitäh!


