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Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus 26.08.2013 nr 130
Logistika erialade riiklik õppekava (Logistiku abi), Haridus- ja teadusministri 
määrus 30.06.2014 nr 42

Õppekava 
õpiväljundid:

Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) korraldab logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete igapäevatööd, 
vajadusel juhendamisel;
2) eristab riske ennetavalt logistikateenuseid ja nende rakendamise 
üldpõhimõtteid;
3) töötleb informatsiooni tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või 
keerukates situatsioonides võib vajada juhendamist;
4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega 
korrektselt;
5) oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele 
standarditele;
6) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning 
kavandab oma karjääri;
7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja 
arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt 
toimetulekuks;
10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku 
arengu põhimõtteid;
11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas 
kehtivatest väärtustest;
12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks 
ja isiksuse arendamiseks.

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on 



põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

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

Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

Logistiku abi, tase 4

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
Põhiõpingud 78 EKAP
Praktika 45 EKAP
Üldõpingud 30 EKAP
Valikõpingud 27 EKAP 
Valikõpingute valimine:
Valikõpingud 27 EKAP. Valikmoodulite valku põhimõtted ja kord on sätestatud Tallinna 
Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirja.

Spetsialiseerumised
puuduvad

Õppekava 
kontaktisik

Leeni Rajaste

Märkused:
Moodulite rakenduskava on kättesaadav: https://tahvel.edu.ee/#/curriculum/46/version/529
Põhiõpingud 123 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 
vähemalt 45 EKAPd;


