
 
TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS 

Õppekavarühm Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine 
ning naha töötlemine. 

Õppekava nimetus Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste 
ülerõivaste valmistamine) 

Tailor-stylist (specialization in the 
manufacture of women's outerwear) 

Портной стилист (специализация на 
производстве верхняя одежда для 
женщин) 

Õppekava kood EHIS’es  

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 EKR 4 
kutsekesk
haridus  

EKR 4 EKR 5 

     X 

Õppekava maht (EKAP): 60 EKAP 
Õppekava koostamise alus:  
Kutsestandard „Rätsep-stilist, tase 5“ Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu 28.02.2017 
otsus nr 4 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ 
Õppekava eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab rätsep-stilisti 
spetsialiseerumisega naiste ülerõivaste valmistamise erialal töötamiseks vajalikud kompetentsid 
iseseisvalt individuaaltellimuste täitmiseks, tööprotsessi juhtimiseks ja töötajate juhendamiseks 
ning elukestvaks õppeks. 
Õppekava õpiväljundid:  

 väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik 
enesetäiendamise võimalustest ja tööturu suundumustest; 

 planeerib eesmärgipäraselt enda ja ettevõtte tööalast tegevust, vajadusel võtab vastu 
juhtimisega seotud otsuseid tuginedes ettevõtlusprintsiipidele; 

 mõtleb loovalt, nõustab naiskliente stiiliküsimustes kliendikeskse teenindamise 
põhimõtetest lähtuvalt, disainib naiste ülerõivaid kasutades moealast infot ning koostab 
kliendiraamatu teenustööde valmistamiseks  

 kavandab ja visualiseerib figuurile sobivad naiste ülerõivaste tegumoed, konstrueerib ja 
modelleerib lõikeid järgides kliendi mõõte ja keha proportsioone; 

 töötleb erinevaid materjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab materjale 
sihipäraselt ja säästlikult; 

 valmistab ette töökoha ja õmbleb iseseisvalt erinevaid naiste ülerõivaid, kasutab selleks 
ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, sobivat tehnoloogiat järgides ajakava ja 
kvaliteedinõuete täitmist  

 planeerib ja korraldab meeskonna tööd ja väljaõppe protsessi, arvestab juhendatavate 
vajadusi ja eeldusi ning juhendab töötajaid oma pädevuse piires ning annab tagasisidet;  

 kasutab erialaga seonduvalt erinevaid infotehnoloogilisi- ja esitlusvahendeid ning 
müügikanaleid teenuse turundamiseks; 

Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele) 
Statsionaarne ja mittestatsionaarne kutseõpe keskharidusega isikutele, kellel on töökogemus 
individuaalõmbluses (sh konstrueerimises) või 4. taseme kergete rõivaste rätsepa kompetentsid 



Nõuded õpingute alustamiseks:  
Jätkuõppe õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või 
vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala 
õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

Kvalifikatsioon(id): Rätsep-stilist, tase 5 spetsialiseerumisega naiste 
ülerõivaste rätsep kompetentsid 

Osakutse(d): puuduvad 
Õppekava struktuur: 

Põhiõpingute moodulid 51 EKAP sh praktika 14 EKAP 

 

1. Naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine 4 EKAP 

 kaardistab kliendi soovi ja vajaduse ning loob sellest lähtuvalt stiilikaardi erinevates 

tehnikates, sh arvutiprogramme kasutades 

 nõustab ja koostab kliendile  garderoobi lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist, 

kasutab moealast sõnavara ka võõrkeeles  

 visualiseerib kasutades erinevaid tehnikad ja  arvutiprogramme kliendi soovile ja figuurile 

vastavad meeste rõivaid ning koostab kliendiraamatu 

 digiteerib põhilõikeid ja modelleerib lõiget, vormindab tehnoloogilise töötlemise järjestuse 

kasutades arvutiprogramme ning arhiveerib kliendiraamatusse 

 pildistab visualiseerimise tööprotsessi ja rõivakomplekte, töötleb digitaalselt fotosid ning 

lisab kliendiraamatusse 

 

2. Naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine rätsepatööna 9 EKAP 

 valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, 

tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest 

 selgitab kliendiga suheldes välja soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab 

materjalide valikul, vormistab moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse 

 konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone 

ning koostab  tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava 

 paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt 

juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid  

 õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades töös 

efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid 

 valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab  rõiva istuvust, annab soovitusi 

edaspidiseks rõivahoolduseks 

 hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning kohandab või parandab rõiva kliendile 

sobivaks 

 

3. Naiste mantli õmblemine rätsepatööna 20 EKAP 

 valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, 

tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest 

 selgitab välja kliendi soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab materjalide valikul, 

vormistab  moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse 

 konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone 

ning koostab  tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava 



 paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt 

juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid  

 õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades töös 

efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid 

 valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab  rõiva istuvust, annab soovitusi 

edaspidiseks rõivahoolduseks 

 hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning kohandab või parandab rõiva kliendile 

sobivaks 

 

4. Ettevõtlusõpe 4 EKAP 

 hindab ärivõimalusi tulenevalt ettevõtlusvormidest ning  arvestades iseenda eeldusi ja 

ettevõtluskeskkonda 

 kavandab ja koostab turundustegevused toetudes õigusloomele ning  äriidees valitud tootele, 

teenustele, tarbijale ja turundustingimustele 

 koostab  ettevõtte eelarve lähtudes finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtetest ning 

õigusaktidest ja raamatupidamise heast tavast 

 korraldab ettevõtte juhtimist ja arendustööd lähtudes ärimudelist ning  Õmblusateljee 

tööprotsessidest 

 

5. Praktika 14 EKAP 

 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist  

 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, 

õmbleb rätsepatööna meeste rõivaid, kasutab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid, 

täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 osaleb meeskonna liikmena ettevõtte töös, jälgib ettevõtte tööprotsesside kulgu,  juhendab 

koostöös juhendajaga kaastöötajaid 

 täidab tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika lõppedes koostab praktika aruande 

Valikõpingute moodulite nimetused ja maht 9 EKAP ning valimise võimalused  

 

1. Jope õmblemine rätsepatööna 4 EKAP 

2. Pelleriini ja keebi õmblemine rätsepatööna 5 EKAP 

3. Moekollektsiooni loomine 5 EKAP 

4. Rõivaste taaskasutus 3 EKAP 

5. Naiste rõivalisandite valmistamine 4 EKAP 

6. Erialaline inglise keel 2 EKAP 

7. Erialaline vene keel 2 EKAP 

Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste 

õppekavadest Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud korras 

Spetsialiseerumised: puuduvad 

Õppekava kontaktisik 
Ees- ja perenimi:  Kaja Kuiv 

Amet: Tekstiili ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja 

Telefon: 654 2115 

e- aadress: kaja.kuiv@tthk.ee 

Märkused 

Lisa 1 - Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga 

Lisa 2 – Rätsep-stilisti (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)  5 taseme jätkuõppe 

õppekava koostamise põhjendus  



Lisa 3 – Rätsep - stilist, tase 5 kompetentside ja  5.taseme õppekava „Rätsep-stilist 

(spetsialiseerumisega naiste ülerõivaste valmistamine) põhiõpingute moodulite vastavuse tabel 

Lisa 4 - Õppekava moodulite rakenduskava on kättesaadav aadressil: www. tthk.ee 

 


