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VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Puitmaterjalide töötlus 

Õppekava nimetus 

Tisler 

Cabinet Maker 

 

Õppekava kood EHISes  

 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekesk 

haridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

  x     

Õppekava maht (EKAP):  180 EKAP 

Õppekava koostamise alus: Tisleri eriala õppekava koostamise aluseks on Puidutehnoloogia 

riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri määrus nr. 34, vastu 

võetud 19.06.2014, Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a 

määruse nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava” 

muutmine  ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „

Kutseharidusstandard“ 

Õppekava õpiväljundid:  Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis 

võimaldab töötada oskustöölisena mööblitööstuse ja puidutöötlemise 

ettevõttes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit 

ja puittooteid ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks 

õppeks. 

Õppekava läbimisel õpilane 

 väärtustab valitud kutset ja eriala, valdab erialast 

terminoloogiat ning on teadlik erinevatest tööturu 

suundumustest mööbli- ja puittoodete tootmise valdkonnas; 

 valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja 

puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab 

tooteid järgides ettenähtud tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid 

kasutades tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt; 

 järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel 

ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid; 

 töötab iseseisvalt ja töörühma liikimena eesmärgipäraselt 

täites tööülesandeid muutuvates olukordades ning vastutab 

nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 

 arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, ning käitub 

vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 

 mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt 

ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

 suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 

 kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus 

edukalt toimetulekuks; 



 mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 

 mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub 

ühiskonnas kehtivatest väärtustest; 

 kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi 

tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks 

 kasutab vastutustundlikult info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi 

isiklikel ja tööalastel eesmärkidel 

Õppekava rakendamine Õppekava sihtrühmaks on põhiharidust omavad inimesed. Õpe toimub 

statsionaarses koolipõhises või töökohapõhises õppe vormis. 

Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane 

põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.  Vastuvõtutingimused ja -

kord määratakse kindlaks Võrumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökorra ja 

vastuvõtueeskirjaga. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala 

õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel 

Kutseeksami sooritamine on kohustuslik alates 01.09.2017 sisseastujatele. 

 Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

…kvalifikatsioon(id): Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kutsele 

„Tisler, tase 4” vastavad kompetentsid. 

… osakutse(d):  

Õppekava struktuur  

Põhiõpingute moodulid: 

1. Tisleri alusteadmised 6 EKAP 

 omab ülevaadet mööblitootmise arengust ja selle seostest materjalide ja tehnoloogia arenguga 

 eristab mööbli ja puittoodete valmistamisel kasutatavaid materjale ja tunneb nende omadustest 

lähtuvaid valikupõhimõtteid 

 tunneb kinnitus- ja koostevahendite sh furnituuri liike ja kasutusala mööbli- ja puittoodete 

valmistamisel 

 tunneb töötervishoiu ja töö- ja keskkonnaohutusnõuded puidu ja puidupõhiste materjalide 

töötlemisel 

 oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda esmaabi 

2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis 

 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 

 mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel  

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

3. Mööbli ja puittoodete joonestamine 8 EKAP 

 tunneb tehniliste jooniste koostamise põhimõtteid ning mööbli ja puittoodete konstruktsioonide 

kujutamisvõtteid ja tähistusi joonistel 

 joonestab nõuetekohaselt mööbli ja puittoote detailide eskiis- ja tööjoonised ristprojektsioonis 

 koostab toote 2D joonised, lähtudes eskiisist, näidisest või kavandist, kasutades asjakohast 

joonestustarkvara 

 koostab joonise põhjal tükitabelid ja vormistab need nõuetekohaselt kasutades 

infotehnoloogivahendeid 

 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli ja puittoote detailide ja tööjooniste 

joonestamisel 



4. Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia 16 EKAP 

 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid puidu ja puidupõhiste materjalide 

käsitsitöötlemiseks lähtudes etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist 

 valmistab ette käsitööriistad ning töötleb käsitööriistadega puitu ja puidupõhist materjali, 

arvestades materjali omadusi ja tehnilises dokumentatsioonis etteantud kvaliteedinõudeid 

 valmistab ja viimistleb käsitööriistadega puidust või puidupõhistest materjalidest detaile ja 

väiketooteid etteantud näidise, joonise või kirjelduse järgi, vastavalt tehnilises 

dokumentatsioonis etteantud kvaliteedinõuetele 

 töötab vastutustundlikult, järgides töötervishoiu, töö ja keskkonnaohutusnõudeid 

 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puidu lõiketöötlemisel ja viimistlemisel 

käsitööriistadega 

5. Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia 16 EKAP 

 tunneb puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise põhimõtteid ning materjalide 

mehaanilisel ja lõiketöötlemisel kasutatavate puidutöötlemispinkide tehnilisi võimalused 

 kavandab tööprotsessi arvestades tööülesannet, tehnoloogilist dokumentatsiooni ja 

puidutöötlemispingi tehnoloogilisi võimalusi 

 seadistab puidutöötlemispingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha järgides etteantud 

juhiseid 

 valmistab tööpingil mehaanilise või lõiketöötlemise teel toorikuid, detaile või tooteid, 

arvestades materjalide omadusi ja tehnilises dokumentatsioonis etteantud kvaliteedinõudeid 

 töötab meeskonnaliikmena vastutustundlikult, järgides töötervishoiu, töö ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puidutöötlemispinkidel töötamisel 

6.  Raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete valmistamine 12 EKAP 

 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid raamkonstruktsiooniga mööbli ja 

puittoodete valmistamiseks lähtudes etteantud tööülesandest 

 valmistab raamkonstruktsiooniga mööbliesemeid ja puittooteid kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid vastavalt tehnilises dokumentatsioonis etteantud kvaliteedinõuetele 

 viimistleb raamkonstruktsiooniga toote või selle detailid ja koostud, vastavalt tööülesandes 

etteantud kvaliteedinõuetele 

 järgib töötervishoiu ja tööohutusnõudeid raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete 

valmistamisel ja viimistlemisel 

 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete 

valmistamisel 

7. Korpusmööbli valmistamine ja paigaldamine 18 EKAP 

 Koostab, vastavalt lähteülesandele toote valmistamiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni 

ning kavandab tööprotsessi 

 valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest korpusmööbli detailidest koostud ja koostab 

erinevaid koosteseadmeid kasutades mööbliesemeid  

 pealistab puidust või puidupõhistest materjalidest valmistatud korpusmööbli detailid vastavalt 

tööülesandele  

 valmistab ette ja viimistleb toote või selle detailid vastavalt tööülesandele ning kvaliteedi 

nõuetele. 

 Komplekteerib korpusmööbli detailid ja manused vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja 

pakendab tooted arvestades nende ladustamise ja transportimise tingimusi 

 järgib töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutusnõudeid korpusmööbli valmistamisel ja 

viimistlemisel 

 omab ülevaadet mööbli- ja puittoodete paigaldamise etappidest ning tööde üleandmise ja 

vastuvõtmise tingimustest 



 analüüsib koos juhendajaga enda tegevust korpusmööbli valmistamisel 

8. Üldkehaline ettevalmistus 5 EKAP 

 hindab objektiivselt oma kehalisi võimeid, füüsilist vormi ja omab valmisolekut neid arendada 

 tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt enda üldkehalise arendamisega, kasutades selleks sobivaid 

vahendeid ning meetodeid 

 arendab sportliku ühistegevuse (pallimängud, rahvaspordiüritused jne) kaudu 

meeskonnatööoskust ja distsipliini  

 õpib aktsepteerima inimestevahelisi erinevusi ja arvestama nendega erinevates 

suhtlussituatsioonides 

 arendab kutsetööks vajalikke tahteomadusi (kohanemisvõime, koostööoskus, väljendusoskus, 

jms) 

9. Praktika 36 EKAP 

 kavandab tehnilisest dokumentatsioonist ja etteantud nõuetest lähtudes enda edasise tegevuse 

puidust või puidupõhistest materjalidest toodete valmistamiseks  

 teeb erinevaid tööoperatsioone puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele 

vastavate mööbli ja puittoodete valmistamisel, kasutades asjakohaseid töövõtteid, 

puidutöötlemispinke ja käsitööriistu  

 kasutab tööaega efektiivselt järgides praktikaettevõtte töökorraldust ja sisekorraeeskirjaga 

sätestatud nõudeid 

 arendab suhtlemis- ja koostööoskusi tootmise tingimustes, mõistab oma rolli ja vastutust 

meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel 

 töötab organiseeritult, järgides etteantud juhiseid, protseduure ning töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

Üldõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid): 30 EKAP 

1. Keel ja kirjandus 6 EKAP 

 väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus 

suhtluses  

 arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal   

 koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi 

allikaid neid kriitiliselt hinnates  

 loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb 

järeldusi ja loob uusi seoseid  

 väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga  

 tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste 

sündmustega  

2. Võõrkeel 4,5 EKAP 

 suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab 

ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti  

 kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses 

valitud erialaga  

 kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega  

 mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles 

suhtlemisel  

 on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, koostab 

tööle asumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid  

3. Matemaatika 5 EKAP 

 kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete 

lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust  



 kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info 

esitamise viisidest  

 seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutades õppimisel oma matemaatikaalaseid 

teadmisi ning oskusi  

 esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendades oma mõtet selgelt ja täpselt nii 

suuliselt kui kirjalikult  

 kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse 

hindamisel  

4. Loodusained 6 EKAP 

 mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete 

objektide kirjeldamisel  

 mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel  

 mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele, saab aru 

ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele  

 leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate 

ülesannete lahendamisel 

5. Sotsiaalained 7 EKAP 

 omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja 

terviseteadliku inimese kujunemist  

 omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning nende 

seostest ja vastastikusest mõjust  

 mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi 

 hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu 

6. Kunstiained 1,5 EKAP 

 eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid  

 tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga  

 analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse  

 kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks  

 väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse  

Valikõpingute moodulid ja  nende valimise võimalused:  
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga 27 EKAP, millest üheks on Ettevõtlusõpe 6 EKAP, 

Riigikaitse 2 EKAP ning teised vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas 

pidades. Õpilasel on õigus valida valikmooduleid, kas alljärgnevast loetelust või kooli teistest õppekavadest 

või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. (mahuga 19 EKAP) 

Puidu kuivatamine ja kaitse 2 EKAP 

Riigikaitse 2 EKAP 
Masinprojekteerimine 3 EKAP 

Saematerjalide tootmine 2 EKAP 

Eritellimusmööbli valmistamine 7 EKAP 
Ettevõtlusõpe 6 EKAP 

Arvutiõpetus 4 EKAP 

CNC tehnoloogia 1 EKAP 

Spetsialiseerumised  

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi:  Arvi Lokk 

ametikoht:  juhtivõpetaja 



telefon:  +372 7828 641 

e-post:  arvi.lokk@vkhk.ee 

Märkused: Lisa 1 Kompetentside võrdlustabel 
Rakenduskavad asuvad aadressil:  
https://www.vkhk.ee/et/content/oppe-ja-rakenduskavad 

 

https://www.vkhk.ee/et/content/oppe-ja-rakenduskavad

