
 

 

 

 

    PUIDUTÖÖTLEJA ERIALA, TASE 2 

Õppeaeg 
1 aasta 

Eriala lühitutvustus 
Kursuse jooksul saavutatakse puidutööstuse abitöölise kutse Puidutöötleja tase 2. Puidutöötleja 
tase 2 on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõtetes (sae-, höövli-, spooni-, 
vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus sh pehmemööblitööstus, palk- ja moodulmajade 
valmistamine jms) põhitööprotsesside juures abitöölisena. Teeb ka iseseisvalt  või juhendamisel 
lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes. 

Vajadusel saab jätkata õpinguid Puidutöötleja tase 3 kursusel, kus on võimalik  saavutada 
puidutööstuse oskustöölise kutse. 

Puidutöötleja tase 3 on üldise ettevalmistusega oskustööline puidutöötlemise ettevõtetes (sae-, 
höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus sh pehmemööblitööstus, palk- ja 
moodulmajade valmistamine jms) põhitööprotsesside juures töölisena. Teeb töid uutes 
olukordades osalisel juhendamisel või iseseisvalt tuttavates olukordades. 

Võrreldes Tisleri erialaga sisaldab Puidutöötleja kutse oluliselt laiemat oskusete valdkonda ja 
tööistumise võimalust, samas on õppekava üles ehitatud süvendamaks individuaalsele 
võimekusest lähtuvate  oskuste sügavamat arendamist ja  võimaldab spetsialiseerumise 
sobivaimale osakutsele (Puidupingi operaator; sae-, höövli-, spooni-, vineeritööstuse tööline; 
pehmemööbli-, uste-, akende-, treppide-, palkmajade-, moodulmajade-, elementmajade- ja 
liimpuidu valmistaja; Tisler ehk puitmööblivalmistaja, ehituslaudsepp jms). Osakutse ja tase 2 või 
3 märgitakse tunnistusel vastavalt oskustele lõpetamisel(teine tase reeglina üheaastase õppe- 
või kolmas pikema õppeperioodi puhul). 

Sihtrühm 
Puidutöötleja erialale ootame õppima inimesi, kes tahavad omandada laiapõhjalisi üldteadmisi ja 
kitsamaid ametioskusi endale sobivaimas puidutöötlus valdkonnas ja kelle tervislik seisund 
võimaldab valitud erialal töötada. Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes 
õppinutele. Lisaks ootame õppima ka neid inimesi, kelle  põhihariduse õpingud on jäänud 
lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem. 
 
Õppetase 
Põhihariduse nõudeta kutseõpe. 



Õppebaas 
Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppekeskkond on 
kohandatud liikumispuudega inimestele. 
 
Õppekava sisaldab järgmisi põhiõpingute mooduleid ja valikaineid. 
Puidutöötleja kutse alusteadmised. Tööalase suhtlemise alused. Joonestamine. Materjalid ja 
nende ettevalmistus. Puidutöötlus. Praktika ettevõttes. Kehaline arendamine. 
Valikained: arvutiõpetus; ettevõtlusõpe; erialane terminoloogia; käsitööriistade teritamine; lihttööd 
höövlitööstuses, -saetööstuse, -palkmajade valmistamisel, -mööblitööstuses, -elementmajade 
valmistamisel, -spooni tootmisel, -akende valmistamisel, -pehmemööbli valmistamisel, -
viimistlustöödel; tööd tootmisliinidel jms.   

Kutsekvalifikatsioonieksamid 
Õpingute lõpus on õppijatel võimalik saada tunnistus mis tõendab Puidutöötleja tasemeoskustele 
vastavust. 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle 
asumisel! 

KUTSEHARIDUS ASTANGUL 

• Kutsehariduse erialadele ootame inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle 
tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist. 

• Kutsehariduse erialasid õpetame koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. 
Kutsehariduse erialade õppijad kuuluvad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste 
nimekirja. Lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimub 
Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. 

• Õppijatel on võimalik taotleda kõiki soodustusi ja toetusi, mis on mõeldud 
kutseõppeasutuse päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele õppijatele. 

Tutvu ka meie muude õppimisvõimalustega: 

• Kohanemiskursused: 5 erineva sisuga 1-aastast kursust 

• Tööõppekursused: pagar-kondiitri abi, puhastus- ja koduteenindus, IT klienditoe 
baaskursus 

• Kutseharidus: puidutöötleja tase 3, abikokk, IT-süsteemide nooremspetsialist 

• Peaajukahjustusega inimestele kursus „Tahan tööle“ 
 

Lisainfo aadressil www.astangu.ee või telefonil 687 7231. 

http://www.astangu.ee/
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