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Kagu-Eesti Puiduklaster on avatud organisatsioon, mis teguteb Lõuna-Eesti puidu- ja
mööbliettevõtteid koondava ühendusena. Klastrisse kuulub 24 ettevõtet Võru, Põlva, Valga ja
Tartu maakonnast, lisaks toetajaliikmed Pärnust ja Tartust.
Kagu-Eesti Puiduklastri ettevõtete hulgas on mitmed Võrumaa Kutsehariduskeskuse
tunnustatud praktikaettevõtted ja pikaajalised koostööpartnerid. Ettevõtetes on praktikal
olnud Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidu ja mehhatroonika valdkonna erialade õpilased.
Peamiselt keskendutakse praktika käigus puidu töölemise, mööbli ja mööblikomponentide
tootmisele.

Klastri ettevõtete töötajad on osalenud töökohapõhises õppes pehmemööbli valmistamise ja
puidupingioperaatorite õppekavadel. Praktikantide ja töökohapõhise õppe õppilaste
juhendamisega tegelevad ettevõtte juhid, kes on läbinud praktikajuhendajate koolituse.
Klastri ettevõtted tegelevad nii seeria- kui masstootmisega, mis tagab õppijale mitmekülgsed
võimalused oma erialal ennast arendada. Klastrisse kuuluvad väikesed pereettevõtted, aga ka
suurema töötjate arvu ja laiema tootmisprofiiliga ettevõtted. Ettevõtete juhid on ise äärmiselt
huvitatud, et nende töötajad on profesionaalsed ja aitavad igati kaasa inimeste isiklikule
arengule.
Pühendunud praktikandid on alati praktikaettevõtetesse tööd saanud ja ettevõtjad
väärtustavad töökohapõhise õppe läbinud töötajaid.

Klastri liikmed teevad omavahel koostööd ja vahetavad kogemusi ning infot töötajate arengu
ja koolitamise võimaluste kohta. Nii tekib koostööst kõigil võrgustikku kuuluvatel ettevõtetel
otsene kasu.
Õpilaste tagasiside on postiivne, töö ja õppimise ühildamine on vaheldust pakkuv ja arengut
võimaldav. Kutseeksami sooritamise ja kutse omandamise võimalus on lisamotivaator.
Kooli tagasiside on koostööle väga positiivne, rahulolu kõrge ja välja on toodud
töökohapõhises õppes õppijate kõrget õpimotivatsiooni.

Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik organisatsioon, mis viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga
tagada tööealiste inimeste võimalikult kõrge tööhõive ja pikaajalise töötuse ning tööturult
tõrjutuse ennetamine. Sobivate oskustega tööjõu puudumine on tööandjatele järjest suurem
probleem. Töötukassa igapäevane töö on viia kokku tööandjad ja tööd otsivad inimesed ning
võimaldada selleks vajalikku nõustamist ja teenuseid. Organisatsioonis töötavad
professionaalsed nõustajad ja juhendajad.

Eesti Töötukassa tööandjate konsultandid soovitavad õppima asuda töötavatel inimestel,
kellel pole eriharidust. Samuti nõustavad konsultandid tööandjaid, et aidata ettevõtetes
töötavaid inimesi koolitada ja täindusõppest osa võtta. Näiteks Võrumaa
Kutsehariduskeskuses on töötukassa toel saanud töökohapõhises õppes osaleda
HanzaMechanics‘i 8 töötajat.

Eesti Töötukassa tugineb oma tegevuses kolmele põhiväärtuslele: usaldus, koostöö ja
uuenduslikkus. Tehakse väga tihedat koostööd ettevõtjatega ja toetatakse töötavate inimeste
tasemeõppes osalemist läbi töökohapõhise õppe. Toetatakse töötavaid inimesi, kellel on
puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht
oma töökoht kaotada. Üha kiiremini arenevas maailmas on töötajate pidev koolitamine
ettevõtte arengu seisukohalt väga oluline ja kvalifikatsiooni tõstmine annab töötajatele
võimaluse töötasu tõusuks.
Ettevõtte tagasiside: „Tänu uutele koolitatud töötajatele on klientidele võimalik pakkuda
paremat teenust ja õppimine on kasulik ka töötajatele endile. Õppijad suhtuvad koolitustesse
positiivselt. Ettevõtjad soovitavad ka teistel teha koostööd Töötukassa ja kooliga.“
Kooli tagasiside: „Töötukassa jagab infot tööandjatele, osaletakse kooli infopäevadel ja
tehakse koostööd messidel. Nii mõnedki õpilased on tänu töötukassa teenustele saanud hea
võimaluse töökohapõhises õppes uusi oskusi või ka kutse omandada.“

