
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 
(venekeelsetel kursustel nii 
eesti kui vene keeles): 

Puittoodete viimistlemine ja viimistlusmaterjalid mööblitööstuses 

Õppekavarühm: (täiendus- 
koolituse standardi järgi)  

Materjaliõpetus (puu, paber, plast, klaas) 

Õppekeel:  Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  
Sihtrühm:  
Puidu- ja mööblitööstuse töötajad, tislerid, viimistlejad ning töötajad, kellel puudub erialane 
haridus, samuti aegunud oskustega töötajad, FIE-d , väikeettevõtete töötajad ning töötud ja 
tööotsijad, kes vajavad töötamiseks täiendavaid oskusi ja teadmisi.  
Grupi suurus 12 – 15.  

Õppe alustamise nõuded: 
Kogemus puidutöö valdkonnas.  
 
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  
Õppija  

 Teab ja tunneb tehnoloogiaid ja seadmeid viimistluses ning valdkonna suundumusi 
 Teab  kvaliteedinõudeid ja oskab nõuetekohaselt puidumaterjale ja detaile viimistleda 
 Oskab mööbli- ja puittoodete viimistlemiseks valida sobivad materjalid ja seadmed 
 Oskab töökohta korraldada ja koostööd teha viimistlusprotsessis 
 Järgib töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid 
 Kasutab materjale säästlikult ning teab taaskasutusvõimalusi  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse. 
 
Kutseharidusstandard ja kutsestandard tisler tase 4, õppekava Tisler 4.tase  
  

 
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

 
Ettevõtetes töötavad puidutöölised, tislerid,  tisleritööd tegevad erialase hariduse ja väljaõppeta 
inimesed ning tislerid, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi. Teadmiste ja oskuste 
omandamine viimistlusel kasutatavatest tehnoloogiatest, materjalidest ja seadmetest, uutest 
arengusuundadest, on väga vajalik piirkonna ettevõtete töötajatele, kuna puidu – ja 
mööblitööstuse sektor on Võrumaal kõige suurema osakaaluga. Töötajate oskused selles sektoris 
määravad puit- ja mööblitoodete kvaliteedi ning konkurentsivõime turgudel.  

 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

30 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada 
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna 
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on 
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu: 
Auditoorne töö:  
Mööblitoodete viimistlus 
Kvaliteedinõuded viimistlusele, kvaliteedi hindamine, defektid 
Tööohutus - -tervishoid viimistluses 
Viimistlusmaterjalid ja nende liigitus  
Viimistlustehnoloogiad, materjalide valiku põhimõtted 
Praktiline töö 
Praktilised tööd viimistlusmaterjalidega 
Masinate ja seadmetega viimistlemine  
Erinevad viimistlustehnoloogiad 
Materjalid ja pinnakatted, toodete (Hansamaaler, Tikkurila jt) testimine  
Viimistlusliinide töörežiimidega tutvumine 
Kvaliteedikontroll 
 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Koolitus toimub puiduõppetöökojas tehnomajas ning üleriigilises puidu- ja mööblitootmise 
kompetentsikeskuses Tsenter, kus  on olemas viimistlusseadmed ja –materjalid, 
pinnatrükiprinter, lakipihustid, erinevad valtsid, külm- ja kuumpressid.  
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  
Nõutav vähemalt 70% kontakttundides osalemine ja  sooritatud on kõik praktilised tööd. 
Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud.. Kui õpiväljundid on saavutatud 
väljastatakse tunnistus. Kui õpiväljundeid ei saavuta, väljastatakse tõend osaletud tundide kohta.  
 

 

5. Koolitaja andmed 



                                                                                                      
 

  

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.  
Jörgen Dobris, puidutehnoloogia alane rakenduskõrgharidus (VKHK) ning TTÜ 
puidutehnoloogia magister, õpetaja ja koolitaja, PMKK Tsenter arendusspetsialist,  kogemus  
koolitajana 4 aastat, jorgen@tsenter.ee 
 

 
 
Õppekava koostaja: Jörgen Dobris, jorgen@tsenter.ee; Merle Vilson, projektijuht, 
merle.vilson@vkhk.ee 


