
Vastuvõtukomisjoni töökord
Lisa  3.1

VASTUVÕTUTINGIMUSED JA VASTUVÕTUKOMISJONI KOOSSEIS

I. VASTUVÕTUTINGIMUSED
1.1.  Õpingute alustamise nõuded, mis on seotud asjaomase kutse-, eri- või ametiala või 
kvalifikatsioonitasemega, on fikseeritud kooli õppekavas.

1.1.1. Neljandale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel 
nõutakse põhihariduse olemasolu.
1.1.2. Viiendale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel 
nõutakse keskhariduse olemasolu.

1.2.  Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse 
põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aasta vanuselt põhihariduseta isikult põhihariduse 
tasemel vastavate kompetentside olemasolu.

1.2.1. Kompetentse hindab kool komplekstesti ja vestlusega.
1.3.  Koolil on õigus lisaks käesoleva korra punkt 1.1. sätestada vastuvõtu lisatingimusi, et välja 
selgitada õpilaskandidaadi sobivust erialale või mis loovad eelduse õpingute alustamiseks (N: 
test, isiklikud töövahendid, õppetasu).
1.4.  Vastuvõtukomisjon avalikustab vastuvõtutingimused kooli veebilehel https://www.tthk.ee
1.5.  Vastuvõtukomisjon koostab vastuvõtutingimuste alusel enne vastuvõtukomisjoni 
vastuvõtukatsed.

1.5.1. Kutsekeskhariduse õppekohale kandideeriva õpilaskandidaatidest pingerea põhikooli 
lõputunnistuse keskmine hinnete alusel: eesti keel (muukeelsetel eesti keel teise keelena), 
matemaatika, keemia, füüsika, inglise keel.
1.5.2. Punktis 1.5.1. hinde puudumisel hinnetelehel Sisseastumise Infosüsteemis (edaspidi 
SAIS) märgitakse tulemuseks „1“ (üks).
1.5.3. Neljanda ja viienda taseme esma- ja jätkuõppe õpilaskandidaatidest pingerida ei 
moodustata vaid õpilaskandidaadid järjestatakse tähestiku alusel.

1.6.  Vastuvõtukomisjon hindab õpilaskandidaadi valmisolekut vastuvõtukatsel (vestluse 
või vestluse ja test või komplekstestiga) (Vastuvõtukomisjoni töökord Lisa 2. 
Vastuvõtuvestluste ajakava). Vastuvõtukatse ülesande koostamisel lähtutakse eelneva 
haridustaseme üldteadmistest või käelisest tegevusest. 
1.7. Vastuvõtukatsete järgselt koostab komisjon õpilaskandidaatide pingerea summeerides kõik 
vastuvõtukatse tulemused lähtuvalt vastuvõtutingimustest. 
1.8. Vastuvõtukomisjonil on õigus teha ettepanek õpperühma õppevormi muutmiseks kui 
enamus (60 % ja rohkem) õpilaskandidaatidest avaldab selleks soovi. Õppevormi muutmisel 
lähtub vastuvõtukomisjon kutseõppeasutuse seadusest, haridustasemest, õppekavast ja 
Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjast.
1.9. Vastuvõtukomisjoni otsused protokollitakse ja tehakse teatavaks hiljemalt vestlusele 
järgneval tööpäeval SAISis https://www.sais.ee   .  
1.10. Mitte vastuvõetud õpilastel on õigus kandideerida vabade koolituskohtade olemasolul 
teisele koolis õpetatavale erialale.

https://www.sais.ee/
https://www.tthk.ee/
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II. VASTUVÕTUKOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees                 Mirje Burmeister
Dokumentide vastuvõtja Anu Pajusild, Tiina Kroll
Sekretär                                  Anu Pajusild

2.1. Elektrienergia ja energeetika vastuvõtukomisjon
2.1.1. Koosseis
Tehnoloogia direktor             Eduard Brindfeldt
Õpetaja                                  Rein Ausmees

Tööandjate esindaja              Riho Pilv (Külmaliit tegevjuht)

2.1.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1) Külmamehaanik
•    keskharidus;
•   vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

2) Külmatehnika paigaldusjuht
•    keskharidus;
•    4. taseme külmamehaaniku kutse või kutsele vastavad kompetentsid;
•    2.a erialane töökogemus;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest);
•    isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2.2. Elektroonika ja automaatika ning roboti operaatori ja robotitehniku õppekava 
vastuvõtukomisjon
2.2.1. Koosseis
Tehnoloogia direktor Eduard Brindfeldt 
Juhtõpetaja Virgo Rotenberg 
Õpetaja Aleksei Sedjakin
Tööandjate esindaja Hannes Villo  (Festo Oy Ab Eesti filiaal)

2.2.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Mehhatroonik, roboti operaator
•    põhiharidus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest).

2)  Mehhatroonik
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

3)  Robotitehnik
•    keskharidus;
•    4. taseme mehhatrooniku või automaatiku või roboti operaatori kutse või kutsele vastavad 
kompetentsid;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

2.3. Juuksuritöö ja iluteeninduse vastuvõtukomisjon
2.3.1. Koosseis
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Valdkonna juhataja Leili Liinak
Õpetaja juuksuri erialal Janne Koots, Aire Sooman, Larissa Logina 
Barberi erialal Peeter Pinka, Martin Noa Ldinin 
Meisterjuuksuri eriala Kaja Seppel
Tööandjate esindaja Kertti Viru (Eesti Juuksurite Ühendus)

2.3.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Juuksur
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest);
•    isiklike töövahendite ostmiseks ~ 460 eurot (föön, juukselõikusmasin, kolm harjutuspead jne).

2)  Barber
•    põhi- või keskharidus;
•    4. taseme juuksur kutse või kutsele vastavad kompetentsid;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

3)  Meisterjuuksur
•    keskharidus;
•    4. taseme juuksuri kutse või kutsele vastavad kompetentsid;
•    1-2.a juuksuritöö kogemus;
•    igakuine õppetasu (170 eurot kuus):
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

2.4. Andmebaaside ja võrgudisaini ning tarkvara ja rakenduste arenduse vastuvõtukomisjon
2.4.1. Koosseis
Valdkonna juhi kohusetäitja Irina Merkulova
Õpetaja Irina Merkulova Marina Oleinik, Kristjan Kivikangur,

Ingvar Derešivski, Lury Shkarbanova, Gert Pant
Tööandjate esindaja Daniil Solomykov (Alpha CRC tegevjuht)

2.4.2. Vastuvõtutingimused õppekaval: noorem tarkvara arendaja, logistik IT 
süsteemide nooremspetsialist ja tööstusinformaatik
•    põhiharidus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;
•    keskmine hinne (moodustab 30 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: test (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 30 % konkursi tulemusest).

2.4.3. Vastuvõtutingimused õppekaval: noorem tarkvara arendaja, logistik IT 
süsteemide nooremspetsialist, tööstusinformaatik
•    keskharidus;
•    keskmine hinne (moodustab 30 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: test (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 30 % konkursi tulemusest).

2.5. Kaubanduse vastuvõtukomisjon
2.5.1. Koosseis

Valdkonna juhataja                Riina Tenno 
Juhtõpetaja                             Kaja Kuiv Õpetaja   
Krista Sillajõe
Tööandjate esindaja               Marika Merilai  (Kutseeksamikeskuse MTÜ juhataja)
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2.5.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Kaubanduse klienditeenindaja
•    põhiharidus või või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest).

2)    Müügikorraldaja ja müügiesindaja
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

3)  E- kaubanduse spetsialist
•    keskharidus;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest).

2.6. Logistika vastuvõtukomisjon
2.6.1. Koosseis
Valdkonna juhataja Leeni Rajaste
Õpetaja Helen Bork,  Inessa Klimanskaja, Tamara Šerstjuk
Tööandjate esindaja Sigrid Õige (AS Infotark personalijuht)

2.6.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Veokorraldaja-logistik
•    põhikooli haridus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest).

2)  Veokorraldaja-logistik
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

3)  Logistik
•     4. taseme logistika valdkonna kutse või kutsele vastavad kompetentsid;
•    logistika valdkonna töökogemus;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

2.7. Mehaanika ja metallitöötluse vastuvõtukomisjon
2.7.1. Koosseis
Tehnoloogia direktor Eduard Brindfeldt
Juhtõpetaja Veiko Põldmaa 
Õpetaja                                    Pjotr Nekrõlov
Tööandjate esindaja Toomas Tammer (Venten OÜ juhatuse liige)

2.7.2. Vastuvõtutingimused õppekaval CNC freespingi operaator, CNC treipingi operaator
•    põhiharidus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest);
•    isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.
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2.7.3. Vastuvõtutingimused õppekaval Lehtmetalli laserlõikepingi operaator, Lehtmetalli 
painutuspingi operaator
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100% konkursi tulemusest).

2.8. Tekstiili ja nahatöötluse vastuvõtukomisjon
2.8.1 Koosseis
Valdkonna juhataja Riina Tenno
Juhtivõpetaja Kaja Kuiv
Õpetaja
Kergete rõivaste rätsep: Aire Brük, Sandra Jõesar, Moonika Ints, Ika Merendi

Larissa Svintšuk, Galina Žuravljova
Sisekujundaja assistent tekstiilialal: Velly Juur
Naiste ülerõivaste rätsep-stilist: Anne Ly Treial, Alina Sokolova 
Tööandjate (kergete rõivaste) esindaja:Liisa Brochard  (Tresor OÜ tegevjuht) 
Tööandjate (sisekujundajate) esindaja: Keiu Arnover (Light 24 Tallinna filiaali juht)

2.8.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Kergete rõivaste rätsep
•    põhiharidus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;
•    keskmine hinne (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus (moodustab 60 % konkursi tulemusest);

•    isiklikud töövahendid (komplekti hind  ~ 40 eurot käärid, mõõdulint, nõelad,
kunstitarbed jne).

2) Sisekujundaja assistent tekstiilialal
•   keskmine hinne (moodustab 30 % konkursi tulemusest);
•   vastuvõtukatse: test (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•   vastuvõtukatse: vestlus  (moodustab 30 % konkursi tulemusest);
•   isiklikud töövahendid (komplekti hind  ~ 40 eurot käärid, mõõdulint, nõelad,
kunstitarbed jne).

3) Naiste ülerõivaste rätsep-stilist
•   keskharidus;
•   4. taseme õmblusvaldkonna kutse või kutsele vastavad kompetentsid (tasemekoolitus);
•   vastuvõtukatse:  vestlus.

4) Sisustus- ja kodutekstiilide õmblemine
•   põhiharidus;
•   vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest);
•   igakuine õppetasu (140 eurot kuus).

2.9. Transporditehnika vastuvõtukomisjon
2.9.1. Koosseis
Valdkonna juhataja                                        Raivo Kruusik 
Mootorsõidukitehnik                                     Arno Lill, Tony Võsur 
Automaaler                                                    Martin Miil
Sõidukite kere- ja värvitööde meister,
autokeretehnik, autoplekksepp                      Lauri Käärik
Sõiduautodiagnostik                                      Tony Võsur
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Tööandjate esindaja                                       Roland Sagar (Elke Mustamäe AS (teeninduse juht)

2.9.2. Vastuvõtutingimused õppekaval:
1)  Mootorsõidukitehniku (sõiduautotehnik)
•    põhiharidus või 22.a ja põhiharidusele vastavad kompetentsid;;
•    keskmine hinne (moodustab 30 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: test (moodustab 40 % konkursi tulemusest);
•    vastuvõtukatse: vestlus  (moodustab 30% konkursi tulemusest);
•    isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.
2)   Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) ja automaaler
•    keskharidus;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest);
•    isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

3)  Autokeretehnik
•    keskharidus;
•    4. taseme autoplekksepp-komplekteerija kutse või kutsele vastavad kompetentsid;
•    2.a. erialane töökogemus;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).

4) Sõiduautodiagnostik ning sõidukite kere- ja värvitööde meister
•    keskharidus;
•    autoala 4. või 5. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid;
•    vastuvõtukatse:  vestlus (moodustab 100 % konkursi tulemusest).


