
Võrumaa Kutsehariduskeskuse töökorraldus eriolukorras 
 

I. Õppeosakond 
 

1. Õppekorraldus 
• Alates 16. märtsist töötame kodukontorites ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse 

tööruumidesse tuleme ainult hädavajadusel. 
• Tagame õppeosakonna teenuste toimimise nii hästi kui võimalik, kasutades digitaalseid 

kanaleid. 
• Õpilasi nõustatakse e-kirja, telefoni või Skype´i teel. 
• Koosolekud korraldatakse kaugtöö vahenditega. 
• Dokumente ja tõendeid väljastame elektrooniliselt vähemalt ühe tööpäeva pikkuse 

etteteatamise korral. Kontakt: Ülle Muru, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduse 
spetsialist, +372 78 50804, ylle.muru@vkhk.ee 

• Õpilaspiletid palume tellida ainult oma kodusele aadressile.    
• Digiallkirju anda ja dokumente kinnitada saab tavapäraselt. Kui tekib vajadus allkirjastada 

paberdokumente, lepitakse see õppedirektoriga telefoni või meili teel enne kokku. 

 
2. Arendustegevus ja täiendõpe 
• Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute täienduskoolitused märtsikuus on peatatud. 

Aprillis planeeritud täienduskoolitused lükatakse edasi. 
• Registreerunuid teavitatakse e-posti teel. 
• Projektijuhid töötavad kodukontoris. Partneritega suhtlemiseks kasutatakse digitaalseid 

vahendeid.  
• Projektide tegevused (välja arvatud õpiränded, välislähetused, partneritega kohtumised, 

koolitused jms) jätkuvad. 

 
3. Raamatukogu 
• Raamatukogu on alates 16. märtsist külastajatele suletud. 
• Raamatukogu töötaja on täielikult või osaliselt üle viidud kaugtööle. Suhtlus toimub 

peamiselt elektrooniliselt ja telefoni teel. 
• Töötajad, kel pole võimalik tööülesandeid täita kaugtöö vormis, võivad töötada 

raamatukogus, kui nende töökohtade vahe on vähemalt üks meeter. Teavikuid 
töödeldakse kinnastega. 

 
II. Haldusosakond 

 
1. Kinnisvaratalitus 
• Alates esmaspäevast, 16. märtsist on kõik Võrumaa Kutsehariduskeskuse hooned 

avalikkusele suletud, st hoonesse pääseb üksnes VKHK töötaja. 
• Kinnisvaratalitus jätkab tööd tavapärases rütmis.  
• Plaanis on muuta koristuse mahtu (õpperuumid maha) ja asendada see käsipuude, 

ukselinkide desinfitseerimisega. 
• Jooksvalt vastatakse e-kirjadele. Oluline on, et kinnisvaratalituse töö ei katkeks. Antud 

töökorraldus jääb kehtima kuni edasiste teavitusteni. 
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2. Õpilasküla 
• Õpilaskodu on kinni. 
• Õpilaskodu valvurid jätkavad tööd tavapärases rütmis. 

 
3. Büroo 
• Töötajad on osaliselt kaugtööl, osa töötajaid on kontoris. Töökorralduslike kohtumiste 

vajadus otsustatakse juhtumipõhiselt ning kõik mis võimalik korraldatakse elektroonilise 
kanali kaudu. 

• Seoses kiirelt muutuva riikliku olukorraga toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse 
sisepostiring edaspidi korra nädalas, esmaspäeviti. Kõik kiireloomulised dokumendid 
palume edastada digitaalsel kujul kasutades EKIS-i või e-posti. Kontakt: Merle Musting, 
Võrumaa Kutsehariduskeskuse büroo juhataja, +372 78 50800, mobiil +372 5628 4105 
vkhk@vkhk.ee 

• Võrumaa Kutsehariduskeskuse arhiiv teeb oma tööd edasi kaugtööna. 

 
4. Finants 
• Alates 16. märtsist korraldab büroo oma igapäevatöö ümber, kuid järgib endiselt eesmärki 

tagada Võrumaa Kutsehariduskeskusele arvestusalaste teenuste jätkuvus. 
Ümberkorraldused on järgmised: 

• kõik sularahatehingud peatatakse, 
• töötajad viiakse osaliselt üle kaugtööle. 
• Et kaitsta töötajaid koroonaviirusega nakatumise eest ja vältida viiruse 

levikut, menetlevad finantsistid alates 16. märtsist dokumente üksnes elektrooniliselt. 
Dokumendid, mille jaoks ei ole veel loodud elektroonilist töövoogu, esitatakse digitaalselt 
allkirjastatuna ja registreerituna EKIS-is. 

• Kõik sularaha sissemaksed palume üksustel korraldada pankade kaudu, suunates tasude 
maksjad ja sularahaga arveldavad asutused otse pangakontoritesse. 

• Probleemide või küsimuste korral palume meie töötajatega suhelda e-kirja või telefoni 
teel. 

 
5. IT ja kommunikatsioon 
• Alates 16. märtsist töötame kodukontorites ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse 

tööruumidesse tuleme hädavajadusel. 
• Jälgime oma servereid ja teenuseid.  
• Infosüsteemi haldamine, probleemide lahendamine ja projektide elluviimine jätkuvad. 
• Üldjuhul anname abi kaugelt. Kohale tuleme erakorralisel juhul. Reageerime igas 

olukorras võimalikult operatiivselt. 

 
III. Tsenter 
• Alates 16. märtsist töötame kodukontorites ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse 

tööruumidesse tuleme ainult hädavajadusel 
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