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Õppekava eesmärk ja 

õpiväljundid:  

Õppekava eesmärk: 
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on 
vajalikud töötamiseks logistika valdkonna erinevate protsesside planeerimiseks ja 
juhtimiseks, motiveerides meeskonnatööd ning luues eeldused õpingute jätkamiseks 
ja elukestvaks õppeks 
 
Õpiväljundid 
Pärast õppekava läbimist õpilane: 

 juhib ettevõtte kaubavarude planeerimist,  ja ostmist ning juhendab kaastöötajaid 
muutuvates situatsioonides  

 esitab lahendusi kaubavarude ostmiseks ja täiendamiseks,  

 juhib kliendi- ja tarnijasuhteid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale    

 valib tööülesannete täitmiseks sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid 

 rakendab abivahendeid teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks ning leiab                                                                                                                                                                                                                            
ja kasutab internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid  

 analüüsib ja hindab oma kutse-, eri- ja ametialast ettevalmistust ning tööturul 
rakendumise ja edasiõppimise võimalusi. 

Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele) 
Statsionaarne koolipõhine õppevorm. Sihtrühmaks on keskharidusega isik, kes omab erialast töökogemust ja/või 
vähemalt 4.taseme logistika valdkonna kutset.  

Nõuded õpingute alustamiseks 
Õpingute alustamise tingimus on keskhariduse ja erialase töökogemuse olemasolu ja/või vähemalt 4.taseme logistika 
valdkonna kutse. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud logistiku õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel või 
sooritanud kutseeksami.  

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

..kvalifikatsioon(id): Logistik, tase 5 vastavad kompetentsid 

..osakutse(d): Puuduvad  

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
Tunnistus koos hinnete lehega 

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht, õpiväljundid) 46 EKAP 

 Juhtimine ja juhendamine – 2 EKAP 



 Klienditeenindus – 2 EKAP  

 Kaubavedude planeerimine  – 5 EKAP 

 Kaubavarude ostmine   – 5  EKAP 

 Logistikakulud ja nende juhtimine – 4 EKAP 

 Tarneahela juhtimine – 3,5 EKAP  

 Karjääri planeerimine ja ettevõtlus – 4,5 EKAP  

 Praktika – 20 EKAP  
 

Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid)  
 
Juhtimine ja juhendamine 2 EKAP 
Õppija  

 algatab meeskonna tegevusi, kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õieaegseks täitmiseks vajalikku 
informatsioon, täites eestvedaja rolli  

 korraldab ettevõtte motivatsiooni süsteemi koostamist, kaasates protsessi kaastöötajaid  

 loob positiivse tööõhkkonna, järgides personalijuhtimise põhimõtteid, organisatsiooni põhiväärtusi ja 
eetikanorme, konfidentsiaalsuse põhimõtteid  

 
Klienditeenindus 2 EKAP  
Õppija  

 selgitab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid  

 selgitab kliendi vajadused ja korraldab logistikateenuste ostmist ja müümist 

 juhendab kauba- ja veodokumentide koostamist, tagades nõuetekohase käsitlemise 

 suhtleb tarnijatega vastavalt ettevõttes kokkulepitud teenindustasemele  
 

Kaubavedude planeerimine 5 EKAP  
Õppija  

 kirjeldab EL transpordipoliitika seisukohti ja valdkonda reguleerivaid õigusakte 

 planeerib rahvusvahelisi ja eestisiseseid kaubavedusid, juhendades meeskonnatööd     

 tagab veovahendite ekspluatatsiooni ja korrashoiu vastavalt kehtestatud nõuetele  

 tagab sise- rahvusvaheliste vedude veodokumentide vormistamise vastavalt kehtestatud korrale, kasutades 
infotehnoloogilisi lahendusi  

 pakub veoprotsessis ettetulevatele probleemidele lahendusi  

 tuvastab eritingimustele vastavad veosed ja korraldab sellest lähtuvalt veo  
 
Kaubavarude ostmine  5 EKAP 
Õppija  

 tuvastab ostuvajaduse ja viib läbi kaubavarude ostmise hanke, lähtudes reservvarude suurusest 

 analüüsib ja kategoriseerib tooteid nende liikuvuse alusel  

 administreerib laotöö toiminguid ja tagab nõuetekohase laodokumentatsiooni, kasutades vastavat 
laotarkvara  

 juhendab päringute ja ostutellimuste koostamist, järgides etteantud tingimusi   

 valmistab ette ja juhendab inventuuri läbiviimist, arvestades protseduurireegleid ning rakendades 
vastavaid infotehnoloogilisi lahendusi  
 

Logistikakulud ja nende juhtimine 4 EKAP 
Õppija  

 selgitab majandus- ja juhtimisarvestuse põhimõtteid, lähtudes ettevõtluskeskkonnast 
 juhendab logistikaettevõtte raamatupidamist, sh eelarve ja raamatupidamisaruannete koostamist 

 valib kuluarvestussüsteemi koostamiseks  meetodid, lähtudes logistikaettevõtte tegevusvaldkonnast  
 

Tarneahela juhtimine 3,5 EKAP 



Õppija  

 selgitab tarneahela toimimise põhimõtteid ja etappe ning juhtimise strateegiat 

 planeerib tarneahela, luues koostöösuhteid logistikateenuste tarnijate ja koostööpartneritega  

 selgitab materjalivoo osatähtsust ja tagastuslogistika rolli tarneahelas 

 teeb ettepanekuid tarneahelas kaasnevate riskide  alandamiseks, arvestades töö- ja väliskeskkonnamõjusid   
 
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP 
Õppija   

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis   

 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 

 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 
 
Praktika 20 EKAP 
Õppija 

 hindab oma rolli ettevõttes ja ettevõtte töökorraldust, juhendades meeskonnatööd 

 suhtleb koostööpartneritega, kasutades korrektset eneseväljendust 

 rakendab tarneahela erinevate etappide juhtimisel kliendikeskse teeninduse printsiipe 

 valmistab ette ostu- ja müügitoimingud, lähtudes varalisest vastutusest 

 analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib ja vormistab praktikadokumendid nõuetekohaselt 
 
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused – 14 EKAP  
Valikmoodulite valku põhimõtted ja kord on sätestatud Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirja.  
 
Tõstukid, nende hooldus ja juhtimine 6 EKAP 
Erialane inglise keel – 2 EKAP 
Erialane vene/eesti keel – 2 EKAP 
Majandusgeograafia – 2 EKAP 
Logistika tabelarvutused – 2 EKAP 
Multimeedia ja kommunikatsioon – 2 EKAP 
Projektijuhtimine – 2 EKAP 
 
Tõstukid nende hooldus ja juhtimine 6 EKAP 
Õppija  

 selgitab erinevaid tõstukite liike  ja nende kasutamisala , tõstukite ülesehitust ja igapäevase hoolduse 
põhimõtteid, lähtudes kehtestatud eeskirjadest  

 planeerib ja juhendab tõstukiga töötamist laos, jälgides tööde järjekorda ja ohutuid töövõtteid  

 juhendab meeskonnatööd ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt 
 

Erialane inglise keel 2 EKAP 
Õppija   

 selgitab eriala põhimõisteid inglise keeles, loeb erialaseid tekste ja artikleid,  kirjutab loetu põhjal kokkuvõtte 
ning koostab juhendi 

 suhtleb inglisekeelses ärikeskkonnas, lähtudes keelereeglitest  
 analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib, vormistab ja esitleb tehtud tööd nõuetekohaselt  

 
Erialane vene/ eesti keel 2 EKAP 
Õppija  

 suhtleb tööalaselt ja kirjeldab tööülesandeid võõrkeeles; 

 kirjeldab erinevaid transpordivahendeid, ladude liike ja laotöö juhtimise põhimõtteid   

 selgitab logistiku tegevusi ja oma kogemusi valitud erialal  
 



Majandusgeograafia 2 EKAP 
Õppija  

 selgitab majandustegevuse mõju igapäevaelule ja looduskeskkonnale 

 kirjeldab arenguid kaasaegses maailmamajanduses, seostades seda logistikavaldkonnaga 

 seostab peamisi loodus- ja majanduskeskkonna probleeme logistikavaldkonnaga 
 
Logistika tabelarvutused 2 EKAP 
Õppija  

 kirjeldab andmete importimise ja eksportimise vahendeid ja kasutusvaldkondi, valides sobiva rakenduse 
vastavalt töö eesmärgile 

 analüüsib logistikategevuste  tulemusi, kasutades IKT- vahendeid  

 valmistab ette sobivate parameetrite ja juurdepääsu õigustega andmefaile 
 
Multimeedia ja kommunikatsioon 2 EKAP 
Õppija  
 

 loob veebilehe vastavalt valitud veebisaidi tüübile, kasutades Google rakendusi 
 selgitab tänapäevaseid kommunikatsiooni võtete ning vahendite kasutamist logistikavaldkonnas 

 
Projektijuhtimine 2 EKAP 
Õppija 

 selgitab projektijuhtimise ülesannet ja protsessi ning tulemuslikkust  

 juhendab konkreetse projekti koostamist, rakendades meeskonna ja projektijuhi töö põhimõtteid 
 
Valikõpingute mooduleid võib valida pakutud moodulite hulgast või/ja valida teiste Tallinna Tööstushariduskeskuse  
õppekavade moodulite hulgast 14 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute õpetamine, arvestades 
kooli võimalusi ja õpilaste soove.  
Õppijal on võimalus teha valikõpingute moodulite valikuid õppekavas ettenähtud moodulite nimistus ja mahus.  
Õppija poolt valitud valikõpingute moodulid avatakse juhul kui moodulit on valinud üle 50% õppijatest ja õpperühma 
suurus on vähemalt 15 õpilast.  
Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodul. Valitud moodulid loetakse 
kohustuslikuks kõigile õppegrupis õppijatele.  
Õppeaasta sees valikkursusi vahetada ei saa.    

Õppekava kontaktisik 

Ees- ja perenimi: Leeni  Rajaste 

Ametikoht: Logistika valdkonna juhataja 

Telefon: 6542870 

E-post: leeni.rajaste@tthk.ee 

Märkused: 
Kooli kodulehel www.tthk.ee on õppekava moodulite rakenduskava http://www.tthk.ee/wp-

content/uploads/2017/04/Logistik_5.tase__jätkuõpe_-rakenduskava.pdf 

Lisa 1: Kutsestandardi Logistik, tase 5 kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel 
Lisa 2. Õppekava vajalikkuse põhjendus 
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