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TULEMUSVALDKONDADE KOONDTABELID AASTATE LÕIKES 

 

ÕPPEKAVAARENDUS 

 

Jätkatakse paindlike õpivõimaluste arendamist erineva baasharidusega õppijatele 

 

Osakon

d 
2008-2009 2010-2011 2012 Tulemus 2012 

M
eh

a
a
n

ik
a
 o

sa
k

o
n

d
 

Õppekavade arendamine 

kooskõlas kutsestandardite 

ja Eksami Kvalifikatsiooni 

Keskusega. Õppekava 

töörühmades osalemine 

Erialaainete ja 

üldainetevaheline 

integratsiooni 

töörühmades osalemine. 

Uute erialade õppekavade 

koostamine 

kutsekeskhariduse tasemel 

tulenevalt muutustest 

tööturul.  

1. Mehhatroonika eriala 

kaugeõppe õppekava 

väljatöötamine 

2. Tehnikakaupade 

müügikonsultandi 

õppekava 

väljatöötamine ja 

esitlemine 

avalikkusele 

Õppekavade arendamine 

kooskõlas kutsestandardite 

ja Eksami Kvalifikatsiooni 

Keskusega. Õppekava 

töörühmades osalemine 

Erialaainete ja 

üldainetevaheline 

integratsiooni töörühmades 

osalemine. 

Uute erialade õppekavade 

koostamine 

kutsekeskhariduse tasemel 

tulenevalt muutustest 

tööturul.  

1. Polümehaanika 

õppekava 

väljatöötamine ja 

esitlemine avalikkusele 

2. Täiskasvanu koolituse 

õppekavade arendus. 

Mehhatroonika 

valdkonnas: 

Pneumoautomaatika, 

Hüdroautomaatika, 

Õppekavade arendamine 

kooskõlas kutsestandardite 

ja Eksami Kvalifikatsiooni 

Keskusega. Õppekava 

töörühmades osalemine 

Erialaainete ja 

üldainetevaheline 

integratsiooni töörühmades 

osalemine. 

Uute erialade õppekavade 

koostamine 

kutsekeskhariduse tasemel 

tulenevalt muutustest 

tööturul.  

1. Mehhatroonika eriala 

täiendõppe õppekavade 

väljatöötamine. 

2. Polümehaanika 

täiendõppe õppekava 

väljatöötamine ja 

esitlemine avalikkusele 

3. Töökohapõhiste õppe 

õppekavade arendus 

Elektrik, Nõrkvoolu 

Õppevaldkonna õppekavad  on uuendatud ja 

vastavad RÕK´i le. 

Kooli töötajad osalevad INNOVE (endine REKK) 

õppekavade arenduses. 

Õpet viiakse läbi: 

1. Metalli õppevaldkonnas: 

1.1.  keevitaja  erialal kõigis haridustasemetel 

(409, 410, 411, 412) . Lisaks õpetatakse  

keevitaja osaoskusi (MMA ja MIG/MAG 

osaoskus) 410 ja 412  õppetasemele. 

1.2. Metallitöötlemispinkidel töötaja eriala 

õppekava 411 tasemel ja osaoskuste 

õppekavad  koostelukksepa, metallitöö (treial) 

ja koostelukkseppa erialal. 

1.3. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori 

eriala õppekava 412 tasemel. 

2. Elektroonika õppevaldkond 

2.1. Mehhatroonika eriala õpe 411 ja 412 tasemel. 

2.2. Automaatika eriala 411 tasemel. 

2.3. Kinnitamisel on plastitöötlemise seadistaja 

õppekava 412 tasemel. 

3. Energeetika õppevaldkonnas: 

3.1. Võimaldame automaatika- ja 

mehhatroonika eriala õpilastele, kellel on 
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Kontrollerautomaatika 

õppekavad 

seadmete paigaldaja 

jne.  

raskusi õppeedukusega õppida elektrikuks 

(tase 410), õppeaeg 2 aastat.  

3.2. Alates 2011 septembrist alustasime 

külmamehaanikute koolitusega (tase 412) .  

Õpet viiakse läbi koolipõhises (päevases, õhtune 

õpe) ja töökohapõhises õppevormis. 

Valdkonnas viiakse läbi täiskasvanute koolitusi 

tööhõiveameti ja ettevõtete tellimusel, mis 

moodustavad ligikaudu  80% kogu täiskasvanute 

koolituse mahust. 

3.3. Õpetajatena on kaasatud antud valdkonna 

töötavaid spetsialiste. 
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Automaaler Autoplekksepp  Õppevaldkonna õppekavad  on uuendatud ja 

vastavad RÕK´i le. 

Kooli töötajad osalevad INNOVE (endine REKK) 

õppekavade arenduses. 

Õpet viiakse läbi: 

 2008.a autotehniku eriala 411 ja 412 tasemel 

 2008.a automaalri eriala 412 tasemel 

 2009.a autoplekksepa erialal 412 tasemel 

 2011.a autodiagnostiku erialal 412 tasemel 

Õpet viiakse läbi p. 1-3 koolipõhises (päevases, 

õhtune õpe) ja p. 4. töökohapõhises õppevormis. 

Valdkonnas korraldatakse täiskasvanutele 

koolitusi. 

Õpetajatena on kaasatud antud valdkonna töötavaid 

spetsialiste. 
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Erialaainete ja üldharidus 

ainete vahelise 

integratsiooni 

töörühmades osalemine 

Õppekavade arendamine 

tulenevalt tööjõu 

vajadusest tööturul ning 

muudatustest 

kutsestandardites.  

1. REKi riiklike 

õppekavade  

töörühmades 

osalemine 

 Õmblustöö 

 Rätsepatöö 

 Õmblusmeister 

2. Õppekava 

Sisekujundaja 

assistendi koostatud ja 

eriala avatud. 

3. Õppekava Müüja 

koostatud ja eriala 

avatud. 

4. Kutsealase 

eelkoolituse õppekava 

Müüja, jätkuõpe 

müügikonsultant 

väljatöötamisel. 

5. Kaugeõppe õppekava 

Rõivaala 

müügikonsultant 

väljatöötamine 

Erialaainete ja üldharidus 

ainete vahelise 

integratsiooni töörühmades 

osalemine. 

1. Õppekavade 

arendamine tulenevalt 

tööjõu vajadusest 

tööturul ning 

muudatustest 

kutsestandardites 

2. Kutsealase eelkoolituse 

õppekava Rõivaala 

müügikonsultant, 

Raplas  

3. Täiskasvanu koolituse 

õppekavade arendus 

4. Kaugeõppe õppekava 

Õmblusmeister 

väljatöötamine. 

5. Ainekomisjonide pidev 

töö 

6. Õppekavades 

ettenähtud IT-

moodulite teostus. 

Erialaainete ja üldharidus 

ainete vahelise 

integratsiooni töörühmades 

osalemine 

Õppekavade arendamine 

tulenevalt tööjõu 

vajadusest tööturul ning 

muudatustest 

kutsestandardites 

1. Õppekava 

Sisekujundaja assistent 

täiendamine. 

2. Täiskasvanu koolituse 

õppekavade arendus 

3. Uue õppekava 

4. Üldainete osakonna 

5. tugisüsteemiga 

liitumine õpilaste 

arengu toetamiseks. 

6. Ainekomisjonide pidev 

töö 

7. Õppekavades 

ettenähtud IT-

moodulite teostus 

Koolis toimub õppetöö: 

1. Tekstiili õppekava rühmas:  

Õppevaldkonna õppekavad  (rätsep – stilist, rätsep 

–nahktoodete valmistaja, sisekujundaja assistent 

tekstiilialal, rõivaõmbleja ja osaoskuse õppekavad: 

kergete rõivaste õmblemine, ülerõivaste 

õmblemine, spordirõivaste õmblemine) on 

uuendatud ja vastavad RÕK´i le (vastu võetud 

22.01.2009). 

Õmbluserialade riikliku õppekava väljatöötamisel 

ja kutsestandardi töörühma töös osalesid THK 

töötajad. Kaja Kuiv on kaasatud Tekstiili, rõivaste, 

jalatsite valmistamise ning naha töötlemise 

õppekavanõukogu töös. 

1. Rätsepatöö õppekaval 410,411 ja 412 tasemel. 

2. Sisekujundaja assistendi erialal tasemel 411. 

3. Hulgi- ja jaekaubanduse õppekavarühmas: 

4. Kaubanduserialade riiklik õppekava on vastu 

võetud 15.01.2007, mille alusel on koostatud 

kooliõppekavad:  

5. müüja rõivaalal eriala tasemel 411 

6. müügikonsultandi (rõivaalal) eriala tase 412 

7. Koolil on valmisolek (kinnitatud õppekavad ja 

pädevad õpetajad) koolitada rõivaõmbleja 

409,410,411 ja 412 tasemel ning õmblusmeistri 

eriala 412 tasemel. 

Rakendatakse VÕTA´t 

Kaasatakse valdkonnas töötavaid spetsialiste. 

Õppetöö toimub koolipõhises õppevormis ja p 2.2. 

töökohapõhises õppevormis. 

Võttes arvesse rätsepatöö (tase 412)  erialale 

õppima soovijate suurt hulka on alates 2010.a. 
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6. Õppekava Rätsepatöö 

põhikooli baasil 

väljatöötamine; 

7. Ainekomisjonide 

pidev töö; 

8. Õppekavades T-

moodulite teostatus 

loodud antud valdkonnas täiendavaid  

riigieelarveväliseid õppekohti. 

Valdkonnas korraldatakse täiendkoolitusi ESF ja 

tööhõiveameti tellimusel.  

 Kaasaegselt stiilse naiste jaki konstrueerimine, 

modelleerimine ja praktiline valmistamine; 

 Meeste klassikaline ülikond kui rätsepatöö pärl; 

 Alati stiilne meeste klassikaline mantel; 

 Kaasaegne ja moodne aksessuaar; 

 Kutsealaste teadmiste täiendamine ja 

ettevalmistus müüja I 

kutsekvalifikatsioonieksamiks  

 Hea stiilitunnetusega klienditeenindaja  

 Ремонт, шитьё и обновление одежды 
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1. Riikliku õppekava 

valmimine 2008 

kevadel.  

2. Kutsestandardi 

uuendamine, luuakse 

rohkem tasemeid, 

seega rohkem 

võimalusi väljaõppeks.  

1. Täiendõpe- 

tasemetõstmine.  

2. Laiendatud eriala- 

Administraator-

iluteenindaja. 

1. Põhihariduse baasil, 

ilma haridustaset 

tõstmata  

2. Põhihariduse baasil 

koos haridustaseme 

tõstmisega.  

3. Keskharidusebaasil 

ametiõpe. 

Õppevaldkonna õppekava  on uuendatud ja 

vastavad RÕK´i le. Osakonna töötajad  osalesid 

õppekava väljatöötamisel ja kutsestandardi 

töörühma töös. 

Leili Liinak on kaasatud  juuksuritöö ja 

iluteeninduse õppekavarühma nõukogu töösse. 

Õpet viiakse läbi juuksuri erialal (tase 412). 

Võttes arvesse erialale õppima soovijate suurt 

konkurssi ja RKT alusel finantseeritavate 

koolituskohtade vähesust, on alates 2010.a. loodud 

igal õppeaastal 10 riigieelarvevälist õppekohta. 
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1. Uue üldhariduse 

õppekava sisseviimine 

2. -1 ja 2 kursused  

3. Iseseisva töö 

metoodika arendamine 

4. E-õppe arendamine 

üldainetes. 

1. Uue üldhariduse 

õppekava sisseviimine-

2 ja 3 kursused  

2. Sisehindamise süsteemi 

järjepidev arendamine; 

3. Õpetajate töökavade 

uuendamine- 2 ja 3 

1. Kutse- ja üldhariduse 

integreerimisvõimalust

e laialdasem 

väljaarendamine;  

2. Tugisüsteemi loomine 

õpilaste arengu 

toetamiseks 

Üldharidusainete plokk on jaotatud kahele 

õppeaastale ning arvestab eriala õpetamise 

spetsiifikat. 

Õpetaja töökavad vastavad õppekavadele ning on 

ühtlustatud (aineõpetajate töökavad on koostatud 

samadel alustel) ja ei sõltu õpetajast. 

Õpetajad kuuluvad ainesektsioonidesse ja teevad 

http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/kutseharidus/oppekavaruhmade-noukogud
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5. Õppe- ja  koolieksami 

materjalide 

koostamine. Õpetajate 

töökavade 

uuendamine-1 ja 2 

kursused . 

kursused. 

4. Riigi- ja koolieksami 

ettevalmistamise 

metoodika arendamine. 

koostööd. 

Avatud tunnid toimuvad regulaarselt. 

Õpetajad toetavad riigieksamite sooritajaid ning 

viivad läbi täiendavaid konsultatsioone. 

On alustatud eriala ja üldharidusainete 

integreerimise aluste väljatöötamisega. Õpetaja 

Jelena Vill osaleb Programm „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ kutsekoolide 

loodusainete õpetajate töörühma töös. 
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s Puhastusteeninduse ÕK 

väljatöötamine 

Olemasolevate ÕK-de 

täiendamine/uuendamine 

Olemasolevate ÕK-de 

täiendamine/uuendamine 

2010.a august andis Tallinna Tööstushariduskeskus 

kinnipeetavate koolituse üle Tallinna Ehituskoolile. 
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KAASAEGNE ÕPIKESKKOND 

 

Nüüdisaegse õppetööd soodustava õpikeskkonna jätkuv välja arendamine 

Osakond  2008-2009 2010-2011 2012 Tulemus  2012 
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1. Uute õppeklasside, 

laboratooriumite ja 

töökodade välja 

arendamine 

2. Kinnisvara 

automaatika ja 

programmeerimise 

laboratooriumi välja 

ehitamine  

3. Kinnisvara 

automaatika töökoja 

välja ehitamine 

1. Uute õppeklasside, 

laboratooriumite ja 

töökodade välja 

arendamine 

2. Kinnisvara 

automaatika ja 

programmeerimise 

laboratooriumi välja 

ehitamine  

3. Kinnisvara 

automaatika töökoja 

välja ehitamine 

1. Uute õppeklasside, 

laboratooriumite ja 

töökodade välja 

arendamine 

2. Metallilõikepinkide 

töökoja II etapi 

renoveerimine ja 

Materjaliõpetuse labori 

väljaehitus.  

3. Kinnisvara automaatika 

töökoja välja ehitamine 

Töökojad on kaasajastatud  (sh on renoveeritud 

küttesüsteem)  2011.a. Töökotta on ehitatud teooria 

klassid (arvuti, dataprojektor, õpetaja- ja õpilaste 

istekohad).  

ESF toel soetatud pingid on läbinud korralise 

hoolduse (metallilõikepinkide-, autoremondi 

töökoda). 

Juurde on ehitatud külmatehnika-, pneumaatika, 

hooneautomaatika labor. 

Õpetajad koostavad e-õppe kursusi: 

2010/11.õ.a. 11 kursust 

2011/12 õ.a. 22 kursust 
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Veokite ja maalri 

töökodade väljaehitamine 

S.a. töökoja remont Autode – ja masinate 

remondi õppevaldkond 

Töökojad on kaasajastatud  (sh on renoveeritud 

küttesüsteem) 2011.a. Osakonnas on automaalri, 

autoplekksepa töökoda, kus on olemas kõik 

õppekava rakendamiseks vajatavad seadmed. 

Autodiagnoosimise tarkvara ja seadmed 

Õpetajad koostavad e-õppe kursusi: 

2009/10.õ.a 1 kursus 

2010/11.õ.a. 1 kursus 

2011/12 õ.a. 2 kursust 
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1. Peakatete valmistamise mooduli 

tarvis vajalike sisseseadete 

muretsemine Sisekujundus 

assistendi eriala õppeklassi klassi 

sisustamine 

2. Rõivaala müügikonsultantide 

õppeklassi sisustamine 

3. IT-vahendite 

täiustamine. 

4. Raamatukogu erialase  

õppekirjanduse 

täiendamine 

uuendamine 

1. IT-vahendite 

täiustamine. 

2. Raamatukogu erialase  

õppekirjanduse 

täiendamine ja 

uuendamine 

3. Nahaeriala 

õpperuumide  

4. uuendamine. 

1. IT-vahendite 

täiustamine. 

2. Raamatukogu erialase  

õppekirjanduse 

täiendamine ja  

uuendamine 

Töökojad on kaasajastatud ja 2012 aastal 

rekonstrueeriti küttesüsteem. Õppetöökojad on 

võimaldavad viia läbi tasemel ja kvaliteetselt 

õppetööd. Perioodil 2010-12 on kohendatud 

olemasolevaid õpperuume naha töötlemise, 

viltimise, stiiliõpetuse-, fotograafia-  ja 

kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks.  

Õppklasside arvutid on välja vahetatud ning 

kõikides klassides on dataprojektorid. Osakonnas 

on kasutada 4 dokumendikaamerat. 

Peakatete mooduli õpetamiseks soetati 2011.a. 

vahendeid, 

Raamatukokku on tellitud kodumaised ja 

välismaised erialased trükised. 

Õpetajatele on loodud kaks uut õpetajatetuba, ko 

Õpetajad koostavad e-õppe kursusi: 

2010/11.õ.a. 1 kursus 

2011/12 õ.a. 2 õpiobjekti 
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1. Riikliku õppekava 

valmimine 08 kevadel.  

2. Kutsestandardi 

uuendamine, luuakse 

rohkem tasemeid, 

seega rohkem 

võimalusi väljaõppeks.  

 

1. Täiendõpe- 

tasemetõstmine.  

2. Laiendatud eriala- 

Administraator-

iluteenindaja. 

1. Põhihariduse baasil, 

ilma haridustaset 

tõstmata  

2. Põhihariduse baasil 

koos haridustaseme 

tõstmisega.  

3. Keskharidusebaasil 

ametiõpe. 

Töökojad on kaasajastatud ja 2012 aastal 

rekonstrueeriti küttesüsteem. 

2011.a rekonstrueeriti kaks õppeklassi, kus on 

võimalik viia läbi juuksuri erialast õppetööd. 

Õppesalongis on kaasaegne sisseseade. 

Juuksuri erialal on läbi viidud ESF rahastusel 

täiendkoolitust. 

2010/11.õ.a. 5 õpiobjekti 

2011/12 õ.a. 1 kursus 
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1. Keemia ja bioloogia 

klasside täiendamine 

2. IT-vahendite 

täiustamine. 

3. Raamatukogu 

õppekirjanduse 

uuendamine ja 

vastavusse viimine 

üldainete osakonna 

uue õppekavaga. 

1. Võimaluste loomine 

keeleõppeks ning uute 

meetodite kasutamine 

keeleõppe tulemuste 

parandamiseks (arvuti 

kasutamine 

keeleõppes, video jne.) 

2. Renoveeritud 

kabinettide 

täiendamine (DATA 

projektorite kasutamise 

võimalus) 

1. Võimla/jõusaali ja 

ujula remont. 

2. IT-vahendite 

täiustamine. 

3. Raamatukogu 

õppekirjanduse 

uuendamine 

4. Muusika klassi 

loomine. 

Õppeklassid on renoveeritud ja sisustatud 

kaasaegselt (arvuti, dataprojektor). 

Ainekomisjonide ettepanekute alusel soetatakse 

õppekirjandust ja näitlike vahendeid. Keemia klass 

vastab kaasaja nõuetele. 

Õppeklassid on kohandatud õpetatava aine 

spetsiifikale (keemia, laulmine, matemaatika jne). 

Kooli spordisaalid on renoveeritud (2010 ja 2011) 

ning avatud on jõusaal (2012 jaanuar). 

Õpetajatel on õppevahendite hoidmiseks 

korrastatud vaheruumid ja õpetajatele on loodud 

ainesektsioonide kaupa õpetajatetoad. 

Üldkasutatavas õpetajatetoas on kõigile 

kasutamiseks kaks koopiamasinat, kaks arvuti 

töökohta, telefon ja puhkamiseks kööginurk. 

Koolis on kokku koostatud 45 e-kursust ja 5 

õpiobjekti . 

Kool kasutab õpihaldussüsteemi Moodle. 
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Võimaluste loomine 

õpilaste iseseisva õppetöö 

paremaks korraldamiseks 

  2010.a andis Tallinna Tööstushariduskeskus 

kinnipeetavate koolituse üle Tallinna Ehituskoolile. 
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KOOSTÖÖ JA PARTNERLUS 

Töö personaliga 

 

Kõrgharidusega spetsialistide sh. noorte õpetajate osakaalu tõstmine 

Konkursid õpetajate ametikohtadele ja tööle asuvad õpetajad 

Osakond  2008-2009 2010-2011 2012 Tulemus  2012 
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Uute õpetajate leidmine: 

Läbiviidud/viidavad 

konkursid kutseõpetajate 

ametikohtadele 

tasemekoolituses õppivad 

õpetajad 

tööle asunud/asuvad 

noored õpetajad 

plaanitav koostöö 

Ülikoolidega 

Uute õpetajate leidmine: 

Läbiviidud/viidavad 

konkursid kutseõpetajate 

ametikohtadele 

tasemekoolituses õppivad 

õpetajad 

tööle asunud/asuvad 

noored õpetajad 

plaanitav koostöö 

Ülikoolidega 

Uute õpetajate leidmine: 

Läbiviidud/viidavad 

konkursid kutseõpetajate 

ametikohtadele 

tasemekoolituses õppivad 

õpetajad 

tööle asunud/asuvad 

noored õpetajad 

plaanitav koostöö 

Ülikoolidega 

Valdkonnas  töötab hetkel 29 õpetajat, kellest: 

2010.a. asus tööle 3 uut õpetajat (üks nendest on  

THK lõpetaja õpetajana, kes hetkel täiendab ennast 

Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 

2011.a. 1 õpetaja 

2012.a. 3 õpetajat 

2012.a. omandas üks õpetaja doktori kraadi 

A
u

to
d

o
sa

k
o
n

d
 

Autoala kutseõpetaja – 1 

Osakoormusega õpetaja 

ettevõttest – min 2 

Autoala kutseõpetaja - 1 Autoala kutseõpetaja - 1 Valdkonnas  töötab hetkel 10 õpetajat, kellest: 

2008.a. asus tööle automaalri eriala õpetaja. 

2010.a. asus tööle autplekksepa õpetaja 

2011.a. 4 õpetajat (2 õpetajat seoses Tallinna 

Transpordikooli autoeriala ületoomisega). 

2011.a. lõpetas üks õpetaja Tallinna Ülikooli 

kutseõpetaja eriala 

Hetkel õpib üks õpetaja Tallinna Ülikoolis 

kutseõpetajaks ja lõpetab eeldatavasti 2013 suvel 

üks õpetaja õpib  

Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 
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R
õ
iv

a
 –

 j
a
 k

a
u

b
a
n

d
u

sõ
p

p
ev

a
ld

k
o
n

d
 

1.Personali värbamine,  

personalivajaduste 

hindamise alusel 

2.Personali saavutuste 

kajastamine 

koolikodulehel 

1.Personali värbamine,  

personalivajaduste 

hindamise alusel 

2.Personali saavutuste 

kajastamine 

koolikodulehel 

1.Personali värbamine,  

personalivajaduste 

hindamise alusel 

2.Personali saavutuste 

kajastamine 

koolikodulehel 

Valdkonnas  töötab hetkel 28 õpetajat, kellest 10 

õpetajat kelle tööstaaž on kuni 3.aaastat. 

2010.a. 2 õpetajat; 

2011.a. 7 õpetajat; 

2012.a. 1 õpetaja 

Kaks õpetajat on omandanud täiendava 

kvalifikatsiooni müüja erialal. 

3 õpetajat on omandanud osakvalifikatsiooni 

(viltimine, tikkimine, puhastusteenindus). 

Käesoleval hetkel õpib magistrantuuris 4 õpetajat. 

Õpetajad on osalenud Riikliku Eksami- ja 

Kvalifikatsioonikeskuse tekstiili, rõivaste, jalatsite 

ja  naha töötlemise  õppekavarühma ja Tallinna 

Tehnikakõrgkooli koostöös toimunud erialalistel ja 

( mooduli) hindamise koolitustel ( Õpiväljundid ja 

hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava 

rakendamise alus) ning võrgustiku seminaridel. 

Toimunud on 2008-2011 perioodil 3 võrgustiku 

seminari, 12 erialalist koolitust. 

Kaubanduse õppevaldkonnas on õpetajad osalenud 

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse 

kaubanduse  õppekavarühma ja Lääne - Viru 

Rakenduskõrgkooli koostöös toimunud koolitustel 

– hindamise koolitus ( Õpiväljundid ja 

hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava 

rakendamise alus) , VÕTA, erialalised  koolitused 

ning ettevõtlusseminaridel ja infopäevadel ( 8 

erialalist koolitust). 
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J
u

u
k

su
ri

 o
sa

k
o
n

d
 Riikliku õppekava 

valmimine 08 kevadel. 

Kutsestandardi 

uuendamine, luuakse 

rohkem tasemeid, seega 

rohkem võimalusi 

väljaõppeks.  

 

Täiendõpe- 

tasemetõstmine. 

Laiendatud eriala- 

Administraator-

iluteenindaja. 

Põhihariduse baasil, ilma 

haridustaset tõstmata 

Põhihariduse baasil koos 

haridustaseme tõstmisega. 

Keskharidusebaasil 

ametiõpe. 

Valdkonnas  töötab hetkel 7 õpetajat, kellest üks 

(meie kooli vilistlane)  õpib Tallinna Ülikoolis   

kutseõpetajaks ja lõpetab eeldatavasti 2013 suvel. 

 

Ü
ld

a
in

et
e 

o
sa

k
o
n

d
 

1.Personali värbamine  

personalivajaduste 

hindamise alusel;. 

2.Võõrkeele ja füüsika 

õpetajate konkursside 

läbiviimine. 

1.Personali saavutuste 

kajastamine. 

2. Personali rahulolu 

uuringud; 

3. Eneseanalüüsi ja 

enesehindamise süsteemi 

täiustamine; 

4. Mentorluse süsteemi 

moodustamine. 

5.Tunnustamissüsteemi 

loomine. 

1.Koolituse korraldamine, 

tasakaalustamine ning 

mõjususe hindamine; 

2.Tugisüsteemide 

täiustamine; 

3.Rahuoluuuringute ja 

arenguvestluste 

analüüsimine; 

4.Mentorluse süsteemi 

jätkuv rakendamine; 

Valdkonnas  töötab hetkel 36 õpetajat, kes kõik on 

kõrgharidusega. 

2012.a. alustas tööd: 

2 loodusteaduste bakalaureuse lõpetajat füüsika 

õpetajana; 

2 inglise keele õpetajat; 

1 matemaatika õpetaja. 

Hetkel õpib magistrantuuris 6 õpetajat. 

Töötajatega viiakse läbi regulaarselt (kevadeti) 

arenguvestlusi. 

Osakonnas toimib mentorsüsteem. 

K
in

n
ip

ee
ta

v
a
te

 

k
o
o
li

tu
so

sa
k

o
n

d
 

(R
u

m
m

u
) 

o
sa

k
o
n

d
 

2 pedagoogi leidmine 

kaadri vanuselise str. 

parandamiseks 

2 pedagoogi leidmine 

kaadri vanuselise str. 

parandamiseks 

2 pedagoogi leidmine 

kaadri vanuselise str. 

parandamiseks 

2010.a andis Tallinna Tööstushariduskeskus 

kinnipeetavate koolituse üle Tallinna Ehituskoolile. 

  



12 
 

Koolitus 

 

Õpetajate ja teiste töötajate täiend-ja ümberõppe korraldamine. 

Erialases ja ametialases koolituses osalevad pedagoogid. 

Osakon

d 
2008-2009 2010-2011 2012 Tulemus 2012 

M
eh

a
a
n

ik
a
 o

sa
k

o
n

d
 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel 

kursustel. 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal. 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel kursustel 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel kursustel 

Viiakse läbi osakonnas sisesed koolitusi (arvuti 

kasutamise oskus, e-õppe koolitus,  

Õpetajad osalevad programmi „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ raames 

läbiviidavatel koolitustel ja on koostanud 

programmi VANKeR  „E-õppe arendamine 

kutsehariduses“ raames  e-õppematerjalide. 

Kokku 9 õpetajat, sest mõni õpetaja osales 
koolitusel mitu korda. 
2008/09 6 õpetajat osales e-koolitusel 
2009/10 5 õpetajat osales e-koolitusel 
2010/11 1 õpetaja osales e-koolitusel 
Külma mehaanikute õpetajatena töötavad 

tööandjad ja erialaliidu esindajad. 

Valdkonna juhtõpetajatel on hea side tööandjatega. 
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A
u

to
o
sa

k
o
n

d
 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal. 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel 

kursustel. 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel kursustel. 

Pedagoogide ja teiste 

töötajate täiend-ja 

ümberõppe korraldamine.: 

1. erialane ja ametialane 

koolitus 

2. arvuti- ja 

infotehnoloogia 

koolitus  

3. keeltealane (riigikeele) 

koolitus 

4. organisatsiooni 

käitumisalased 

koolitused  

5. oskuste tagamine 

õpetataval erialal. 

6. Ettevõtte praktika 

juhendajate 

koolitamine 

7. ettevõtete praktika 

juhendajad osalevad 

kooli poolt 

korraldavatel kursustel. 

Viiakse läbi osakonnas sisesed koolitusi (arvuti 

kasutamine, erialased koolitused). 

Õpetajad osalevad Programm „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ raames 

läbiviidavatel koolitustel ja on koostanud 

programmi VANKeR  „E-õppe arendamine 

kutsehariduses“ raames  e-õppematerjalide. 

2008/09 1 õpetajat osales e-koolitusel 
2010/11 4 õpetaja osales e-koolitusel 
Valdkonnas korraldatakse regulaarselt erialaseid 

täiendkoolitusi. 

Valdkonna õpetajatel on hea side tööandjatega. 

 

R
õ
iv

a
 –

ja
 k

a
u

b
a
n

d
u

s-

õ
p

p
ev

a
ld

k
o
n

d
 1)Pidev pedagoogide 

täiend - ja ümberõpe uute 

õppekavade tarvis  

koostatud koolituskavade 

alusel  

2)E-õppe  plaaniline 

koolitus 

3)Plaanipäraselt osalevad 

õpetajad sisekoolitustel 

1)Pidev pedagoogide 

täiend - ja ümberõpe uute 

õppekavade tarvis  

koostatud koolituskavade 

alusel  

2)Plaanipäraselt osalevad 

õpetajad sisekoolitustel 

1)Pidev pedagoogide 

täiend - ja ümberõpe uute 

õppekavade tarvis 

koostatud koolituskavade 

alusel  

2)Plaanipäraselt osalevad 

õpetajad sisekoolituste. 

Viiakse läbi osakonnas sisesed koolitusi (arvuti 

kasutamise ja erialased koolitused). 

Õpetajad osalevad Programm „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ raames 

läbiviidavatel koolitustel ja on koostanud 

programmi VANKeR  „E-õppe arendamine 

kutsehariduses“ raames  e-õppematerjalide. 

2009/10 3 õpetajat osales e-koolitusel 
2010/11 3 õpetaja osales e-koolitusel 
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Õpetajad on omandanud täiendava kvalifikatsiooni 

võttes arvesse õppekava ja tööandjate nõudmisi. 

Viiakse läbi osakonna sisesed koolitused.  

Kolm õpetajat on sooritanud kutseeksami. 

J
u

u
k

su
ri

 o
sa

k
o
n

d
 

1. Erialane ja 

pedagoogiline 

täiendamine –

žtazeerimine teistes 

juuksuriõpet 

õpetavates koolides. 

2. Pidev erialane koolitus 

koolituskavade alusel. 

Ametialaste 

täiendkoolituse kursuste 

läbimine taseme 

tõstmiseks, pedagoogidele, 

kellel puudub 

ped.kõrgharidus. 

Pidev erialane täiendamine 

koolituskavade alusel. 

Õpetajad osalevad Programm „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ raames 

läbiviidavatel koolitustel ja on koostanud 

programmi VANKeR  „E-õppe arendamine 

kutsehariduses“ raames  e-õppematerjalide. 

Töötajad osalevad aktiivselt erialastel koolitustel ja 

on läbinud erialase stažeerimise ettevõttes.  

Töötajad on kaasatud kutsestandardi ja õppekava 

töörühma töös. 

Ü
ld

a
in

et
e 

o
sa

k
o
n

d
 

1.Välja töötada 

koolitussüsteem mis 

tuleneb koolitusvajaduse 

analüüsist; 

2.Töötajate koolituse 

tulemuslikkuse hindamise 

süsteemi väljatöötamine; 

3. Kaks korda aastas 

õpetajad osalevad 

sisekoolitusel; 

4. Eneseanalüüsi ja 

enesehindamise koolitus; 

1. E-õppe  plaaniline 

koolitus; 

2. Pidev õpetajate 

täiendkoolitus; 

3. Aktiivne osalemine 

Eesti aineõpetajate 

seltsides; 

3. Kaks korda aastas 

õpetajad osalevad 

sisekoolitusel; 

4.Töötajate koolituse 

tulemuslikkuse hindamise 

süsteemi rakendamine; 

5. Mentorluse koolituse 

läbimine. 

1. Kogemused ja õppe-

materjalid arutatakse läbi 

ainekomisjoni-  ja 

sektsiooni koosolekutel, 

vastastikuse tundide külas-

tamise käigus,  sise-

koolituse läbiviimisel ja 

n.e. 

2. Pidev õpetajate 

täiendkoolitus; 

3.Aktiivne osalemine Eesti 

aineõpetajate seltsides; 

Töötajate koolituskava tugineb arenguvestlustele. 

Õpetajad on kaasatud aineõpetajate seltside töös 

(keele-, ühiskonna- ja ajaloo-, kehalise kasvatuse 

õpetajad). 

Korraldatakse osakonnasisesed koolitusi ja 

tutvustatakse  koolitustel saadud 

teadmisi/materjale. 

Õpetajad osalevad Programm „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“ raames 

läbiviidavatel koolitustel ja on koostanud 

programmi VANKeR  „E-õppe arendamine 

kutsehariduses“ raames  e-õppematerjalide. 

2008/09 1 õpetajat osales e-koolitusel 
2009/10 10 õpetajat osales e-koolitusel 
2010/11 1 õpetaja osales e-koolitusel 
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K
in

n
ip

ee
ta

v
a
te

 

k
o
o
li

tu
so

sa
k

o
n

d
, 

(R
u

m
m

u
) 

o
sa

k
o
n

d
 1 kutseõpetaja suunamine 

ümber-õppesse 

puhastusteeninduse erialal, 

1 kutseõpetajal uue 

(lisa)eriala oman-damise 

alustamine (metallitöö, 

keevitus) TTHK-s. 

Võimaluste leidmine 

täiendõppeks teistes 

riikides projektide kaudu. 

Pidev erialane enese- 

täiendamine erialastel ja 

ped.täiendkoolitustel. 

Võimaluste leidmine 

teadmiste ja kogemuste 

täiendamiseks teistes 

riikides projektide kaudu. 

Pidev erialane enese- 

täiendamine erialastel ja 

ped.täiendkoolitustel. 

Võimaluste leidmine 

teadmiste ja kogemuste 

täiendamiseks teistes 

riikides projektide kaudu. 

2010.a august andis Tallinna Tööstushariduskeskus 

kinnipeetavate koolituse üle Tallinna Ehituskoolile. 
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TRADITSIOONID JA ÕPPEVÄLINE TEGEVUS 

Traditsioonid ja õppeväline tegevus toetavad kooli mainet 

Osakon

d 
2008-2009 2010-2011 2012 Tulemus 2012 

M
eh

a
a
n

ik
a
 o

sa
k

o
n

d
 

1. Mehhatroonikute 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

2. CNC 

programmeerimise 

Eesti võistlused 

3. Keevitajate 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

4. Avatud uste päevade 

raames erialade 

tutvustused 

(erialapäevad). 

1. Mehhatroonikute 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

2. CNC 

programmeerimise 

Eesti võistlused 

3. Keevitajate 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

4. Avatud uste päevade 

raames erialade 

tutvustused 

(erialapäevad). 

1. Mehhatroonikute 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

2. CNC 

programmeerimise 

Eesti võistlused 

3. Keevitajate 

kutsemeisterlikkuse 

võistlused 

4. Avatud uste päevade 

raames erialade 

tutvustused 

(erialapäevad). 

Korraldatakse (sh lahtiste uste päevade raames) 

erialade tutvustusi, ekskursioone kõigile 

huvilistele. Osaleme ja korraldame Eesti siseseid 

kutsemeisterlikkuse võistlusi. 

Mehhatroonika eriala õpilased on esindanud 

2010,2011 ja 2012 aastal erinevatel võistlustel 

Eestit. 

A
u

to
o
sa

k
o
n

d
 

1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid 

1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid 

1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid 

Korraldatakse (sh lahtiste uste päevade raames) 

erialade tutvustusi, ekskursioone kõigile 

huvilistele. Osaleme Eesti sisestel 

kutsemeisterlikkuse võistlustel. 

R
õ
iv

a
 –

ja
  

k
a
u

b
a
n

d
u

s 

-õ
p

p
ev

a
ld

k
o
n

d
 1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid õmblejatele, 

1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid õmblejatele, 

1. Koolisisesed 

erialameisterlikkuse 

konkursid igal aastal. 

2. Rahvusvahelised ja 

vabariiklikud 

erialameisterlikkuse 

konkursid õmblejatele, 

Korraldatakse (sh lahtiste uste päevade raames) 

erialade tutvustusi, ekskursioone kõigile 

huvilistele. Osaleme ja korraldame Eesti siseseid 

kutsemeisterlikkuse võistlusi. 

Valdkonna õpilased on saanud mitmeid auhinnalisi 

kohti. 

Koolil on traditsiooniks saanud iga kevadised 



17 
 

rätsepatele, rõivaala 

müügi konsultantidele. 

3. Moeetendused noorte 

infomessil ”Teeviit “ 

4. Moeshow kooli 

Avatud uste päevadel 

ja erialade tutvustus. 

5. Moeshow ja 

kutseorientatsioon 

Narvas ja Viljandis. 

6. Esimese kursuse 

“Moepäeva” 

traditsioon. 

7. Balti mere moepäevad 

Soomes. 

8. Kutseorientatsiooni 

üritused koolides. 

9. Erialade reklaam läbi 

õppekaupluse “Meie” 

10. Osakonna sisesed 

kunstinäitused 

11. Osalemine kooli 

töötajate suvepäevadel 

rätsepatele rõivaala 

müügi konsultantidele. 

3. Moeetendused noorte 

infomessil ”Teeviit“ 

4. Moeshow kooli Avatud 

uste päevadel ja 

erialade tutvustus. 

5. Esimese kursuse 

“Moepäeva” 

traditsioon. 

6. Balti mere moepäevad 

Tallinnas 

7. Kutseorientatsiooni 

üritused koolides. 

8. Erialade reklaam läbi 

õppekaupluse “Meie” 

9. Osakonna sisesed 

kunstinäitused 

10. Osalemine kooli 

töötajate suvepäevadel 

rätsepatele rõivaala 

müügi konsultantidele. 

3. Moeetendused noorte 

infomessil ”Teeviit “ 

4. Moeshow kooli Avatud 

uste päevadel ja 

erialade tutvustus. 

5. Esimese kursuse 

“Moepäeva” 

traditsioon. 

6. Balti mere moepäevad 

Leedus 

7. Kutseorjentatsiooni 

üritused koolides. 

8. Erialade reklaam läbi 

õppekaupluse “Meie” 

9. Osakonna sisesed 

kunstinäitused 

10. Osalemine kooli 

töötajate suvepäevadel 

moedemonstratsioonid, kus võistlevad õpilased 

oma kollektsioonidega, et pääseda esindama kooli 

üritusel „Baltimere päevad“. Tööandjad on 

kaasatud ja tunnustavad osalejaid omapoolsete 

auhindadega. 

Koolis töötab õppekauplus „Meie“, mis müüb 

õpilaste poolt valmistatud tooteid ja pakub 

õpilastele õppetööks vajalike kaupu. 

Õpilaste tööd on eksponeeritud kooli seintel ja 

fuajeedes.  

J
u

u
k

su
ri

 o
sa

k
o
n

d
 

1. Igaaastane 

õpilastevaheline 

võistlus veebruari 

lõpus. 

2. Osalemine 

lastekodulastele 

mõeldud 

heategevuslikel 

üritustel. 

1. Koolidevaheliste 

võistluste 

taaselustamine.  

2. Maaletoojate firmade 

kaasamine kooli 

üritustesse-ümarlaud. 

1. Koolidevaheliste 

võistluste 

taaselustamine.  

2. Maaletoojate firmade 

kaasamine kooli 

üritustesse-ümarlaud. 

Korraldatakse (sh lahtiste uste päevade raames) 

erialade tutvustusi, ekskursioone kõigile 

huvilistele. Osaleme ja korraldame Eesti siseseid 

kutsemeisterlikkuse võistlusi. 

Juuksuri  eriala õpilased on esindanud Eestit 

rahvusvahelistel võistlustel. 
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3. Lahtiste uste raames 

loominguliste tööde 

esitlemine. Osalemine 

messil ”Teeviit” 

Ü
ld

a
in

et
e 

o
sa

k
o
n

d
 

1. emakeelepäeva 

üritused; 

2. jõulukontsert; 

3. õpetajate pidulik 

jõululõuna; 

4. Valentinipäev; 

5. Üldainete õpetajate 

spordipäev; 

6. Pidulikud lõpuaktused; 

7. Osavõtt Eesti 

Kutseõppeasutuste 

jooksukrossi 

karikavõistlustest; 

8. Gruppidevaheline 

jalgpalliturniir ja 

teised spordi üritused; 

9. Referaatide  keelte 

ainekomisjoni 

konkurss; 

10. Teatri külastus; 

11. Direktori vastuvõtt 

parimate õppurite ja 

õpetajate 

tunnustamiseks;  

12. lõpetajate 

kokkutulekud.  

1. emakeelepäeva 

üritused; 

2. jõulukontsert; 

3. õpetajate pidulik 

jõululõuna; 

4. Valentinipäev; 

5. Üldainete õpetajate 

spordipäev; 

6. Pidulikud lõpuaktused; 

7. Osavõtt Eesti 

Kutseõppeasutuste 

jooksukrossi 

karikavõistlustest; 

8. Gruppidevaheline 

jalgpalliturniir ja teised 

spordi üritused; 

9. Referaatide  keelte 

ainekomisjoni 

konkurss; 

10. Teatri külastus; 

11. Direktori vastuvõtt 

parimate õppurite ja 

õpetajate 

tunnustamiseks; 

12. lõpetajate 

kokkutulekud 

1. emakeelepäeva 

üritused; 

2. jõulukontsert; 

3. õpetajate pidulik 

jõululõuna; 

4. Valentinipäev; 

5. Üldainete õpetajate 

spordipäev; 

6. Pidulikud lõpuaktused; 

7. Osavõtt Eesti 

Kutseõppeasutuste 

jooksukrossi 

karikavõistlustest; 

8. Gruppidevaheline 

jalgpalliturniir ja teised 

spordi üritused; 

9. Referaatide  keelte 

ainekomisjoni 

konkurss; 

10. Teatri külastus; 

11. Direktori vastuvõtt 

parimate õppurite ja 

õpetajate 

tunnustamiseks; 

12. lõpetajate 

kokkutulekud 

Kõik ainevaldkonnad korraldavad temaatilisi 

üritusi, kuhu kaastakse külalisesinejaid. 

 Õpetajate töökavva on sisse viidud plaanilised 

näituste külastused. 

Hea õppeedukuse, aktiivse osaluse ja  heade 

saavutuste eest tunnustatakse õpilasi iga kevadisel 

direktori vastuvõtul (meene ja tänukiri). 

2010.a jaanuarist töötab o,5 koormusega huvijuht 

Õpilasaktiiv korraldab üritusi õpilastele ja 

töötajatele, osalevad kooli tutvustavatel üritustel. 

Alates 2011. a. osutab nõustamiseteenust 

psühholoog. 
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(R
u

m
m

u
) 

o
sa

k
o
n

d
 Osakonna 

kevadnäituse/avatud uste 

päeva korraldamine. 

Jõuluhommikute 

traditsiooni jätkamine. 

Üle-Eestilise 

vanglahariduse 

juubelikonverentsi (või – 

teabepäeva) korraldamine. 

Osakonna 

kevadnäituse/avatud uste 

päeva korraldamine. 

Jõuluhommikute 

traditsiooni jätkamine. 

Osakonna 

kevadnäituse/avatud uste 

päeva korraldamine. 

Jõuluhommikute 

traditsiooni jätkamine. 

2010.a august andis Tallinna Tööstushariduskeskus 

kinnipeetavate koolituse üle Tallinna Ehituskoolile. 
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Lisa 1. 

Õpilaste arvu kujunemise dünaamika 2008 - 2010 kasv ja muutused  
 

Osakond/õppeaasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rõiva- ja kaubandusõppevaldkond  411 456 525 534 592 593 551 

Juuksurid 132 127 128 119 122 120 131 

Mehaanika 952 979 1032 1061 1117 1090 1250 

Kinnipeetavate koolitus   217 71 77 - - - 

Kokku 1495 1779 1756 1791 1770 1870 1932 

 


