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TAUSTINFORMATSIOON  

Pesa hotell alustas tegevust 1996 aastal ja on tegutsenud majutusasutusena 24 aastat. 
Rohelise Võtme hotell Pesa pakub majutust Lõuna-Eestis, vaikses väikelinnas Põlvas. Hotell 
asub  Põlva kesklinna lähedal, teeviidad 
juhatavad teid kohale. Vastuvõtutöötaja avab 
teile ukse kellaajast sõltumata. Saabudes 
autoga saate oma sõiduki parkida üle tee 
asuvasse naabrivalvega parklasse. Pesa 
hotelli 30 numbritoas pakume öömaja enam 
kui 60 inimesele. Tubade seast on võimalik 
valida: standardtuba laia voodiga (ühele või 
kahele), standardtuba kahe eraldi voodiga, 
peretuba ja minisviit. Soovi korral saad toa 
kodulehe kaudu ära tellida. Hotellis levib wifi. Siin saad tutvuda hotelli pakettidega ja 
eripakkumistega. Rohelise Võtme hotellina pakutakse külalistele võimalikult naturaalset, 
puhast ja keemiavaba keskkonda. Hotellitoad on sisustatud täispuidust mööbliga, põrandaid 
katab naturaalne saareparkett, tekstiilid on nahasõbralikud ja pesuained keemiavabad. 
Soovitakse, et kliendid tunneksid ennast hästi, samuti allergikud ning nende pered. Hotelli 
välisfassaadile on paigaldatud päikesepaneelid. Nende abil toodetakse sooja vett ja elektrit. 
Samuti aitavad need palaval suvepäeval hoida toad veidi jahedamad. Toitlustus toimub Pesa 
hotelli restoranis.Tähelepanu ja hoolivusega teenindatakse a' la carte restoranis meie hotelli 
külalisi ja teisi huvilisi. Soovitatakse, et söömine oleks nauditav tegevus ja pakuks lisaks täis 
kõhule ka maitseelamusi. 

Hotellis on avar, loomuliku päevavalgusega 80-
ruutmeetrine standardvarustusega seminarisaal, 
mis mahutab kuni 60 osalejat. Väiksem 
seminariruum mahutab kuni 20 osalejat. Soovi 
korral: kaetakse  suupistetega kohvilaud, 
kostitatakse lõuna- või õhtusöögiga, peale 
väsitavat tööpäeva pakutakse öömaja. 

Lisavõimalused hotellis: spordikeskuses 
hommikuujumine, spaa kasutamine. 

 



 

 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA  

Ettevõttes töötab 16-25 töötajat sõltuvalt hooajast. Praktika juhendamisega tegeleb 2-3 
töötajat. Aastas võtavad nad praktikale kuni 5-6 praktikanti. Ettevõte pakub 
majutusteeninduse-, toitlustusteeninduse-, puhastusteeninduse-, konverentsiteenuse-, 
spaateenuse praktikat. Hotell Pesa on praktikabaasiks Võrumaa ja Tartu 
Kutsehariduskeskusele.  

Võrumaa Kutsehariduskeskusest oli 2019 aastal 2 
praktikanti vastuvõtu praktikal, toateeninduse ja 
toitlustusteeninduse praktikal. Ettevõte motiveerib 
praktikante tulema, et pakkuda töökogemust 
noortele, saades ise abi tööjõuna ja uusi mõtteid töö 
korraldamiseks. Pesa hotell võtab ka osaajaliselt 
kooli ajal õppureid tööle kui ka peale kooli 
lõpetamist kutseeksami sooritanud noori 
töötajateks. 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Pesa Hotell on üks Põlvamaa suurimaid toitlustus- ja majutusettevõtteid ja siin saab 
praktiseerida väga erinevates valdkondades toitlustus (restoran), majutus, vastuvõtutöö, 
puhastusteenindus, spaa teenindus, ürituskorraldus jne. 

Piirkonna elanikkond kiidab cateringi teenust Lõuna- Eestis, mida asutus pakub. Siin saab 
õppur ka cateringi kogemuse. Meeskond on tunnustaud praktikantide ja kooli kutseõpetajate 
poolt ning nende töötajad on läbinud praktikajuhendaja koolituse. Praktikandid saavad ka 
tööd ettevõttes peale kooli lõpetamist. 

TAGASISIDE 

Sirli Udras: “Omandasin toitlustusteeninduse osas Pesa Hotellis väga hea töökogemuse. Tööle 
naasmiseks on kõik põhitööoskused omadatud ja seega tänud juhendajatele Aulikale ja 
Priidule ning kõikidele, kes mind toetasid praktikal.” 

Emily Pisarenko: “Omandasin toitlustusteeninduse praktikal Pesa Hotellis juhendajate Aulika 
ja Priidu juhendamisel ja sain väga hea kogemuse edaspidiseks tööks. Julgen teenindada ka 
restoranis kliente. 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Haigla tegutseb Kubijal 1981 aastast Võrumaa haiglana. 

Haigla registreeriti käesoleva nimetusega 2001 aastal ja on töötanud 19 aastat. Haiglas töötab 
451 töötajat. Lõuna-Eesti Haigla on kõrgetasemelist eriarstiabi ja sotsiaalhoolekande 
teenuseid osutav tervishoiuasutus, mis asub looduslikult väga ilusas kohas, Kubija järve ääres 
keset männimetsa. Kaunis vaade, mis avaneb haigla akendest, on visuaalseks identiteediks. 
Meie missiooniks on osutada klientidele parimat võimalikku eriarstiabi ja teisi meditsiini- ning 
sotsiaalhoolekande teenuseid. Lõuna-Eesti Haigla on arenev tervishoiuasutus, millel on Eesti 
haiglavõrgu arengukava kohaselt kindel tulevik ja senisest märksa suurem vastutusala. 

Peetakse äärmiselt tähtsaks koostööd 
kõigi Kagu-Eestis praktiseerivate 
perearstidega, kellele soovime olla 
esmaseks koostööpartneriks pakkudes 
eriarstiabi ning teisi meditsiini- ja 
õendus- hooldusteenuseid. Lõuna- Eesti 
Haigla tegeleb ravi- ja tervishoiu teenuse 
osutamisega. Haiglas on kohvik, mis 
pakub toitlustust ja töötab ka 
puhastusteenindajate meeskond. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Haigla on võimas praktikabaas: Tartu Ülikoolile (arstitudengid ja õendusteaduse magistriõppe 
tudengid), Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolidele ning 2019. aastal oli Tartu Tervishoiu 
Kõrgkoolist praktikal 93 tudengit, kes sooritasid kokku 10286 praktikatundi. 2018. ja 2019. 
aastal olid praktikal mitmed välistudengid Kreekast Tessaloniki ülikoolist. Soovijaid oli rohkem, 
kui võimalik vastu võtta. Haigla on väga koostöövalmis oma töötajate koolitamisel kui ka 
nõustab kooli õppekavade koostamisel. Haigla töötajd õpivad täienduskoolitustel keeli, 
suhtlemist, esinemisoskust, läbirääkimist  meeskonnatööd jm. 

Neli haigla töötajat õppis 2019 aastal Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteenindust 
töökohapõhises õppes. Üks päev nädalas toimus õppetöö koolis ja ülejäänud aja töötasid ja 
praktiseerisid töötajad oma töökohal töökohapõhise praktikajuhendaja juhendamisel. Nüüd 



 

 

on kõik töötajad sooritanud kutseeksami puhastusteenindaja – juhendaja tase 4 ning nad 
saavad omakorda juhendada oma kolleege puhastusteeninduse valdkonnas.  

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Lõuna- Eesti Haigla on suur ettevõte ja siin saavad praktiseerida peale Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse õpilaste ka teised kutsehariduskeskused kui ka tulevased arstid ja õed 
Tartu Ülikoolist ja Tartu- ning Tallinna Kõrgemast Tervishoiukoolist, ka välistudengid. Meie 
õppurid saavad omandada kogemusi kohvikus ja sööklas toitlustusteeninduse osas ja 
puhastusteeninduse valdkonnas kogu haiglas. Haiglas on väga sõbralik, toetav ja abivalmis 
personal, kes igati juhenab praktikanti. Haigla on ka koolitanud oma praktikajuhendajaid. 
Õppurid on praktikalt tulles rõõmsad saadud kogemuse eest. Haiga on eeskujulik õppiv 
organisatsioon. 

TAGASISIDE 

Töökohapõhises õppes õppinud haigla töötajad Aime Hellas, Eda Kikkas, Tiina Koobakeneja 
Inga Reemann: Täname Janat, et soovitas meile töökohapõhist õpet. Kasulik oli koolis käia. 
Saime uusi teadmisi, õppisime ergonoomikat. Me ei väsita end enam mõttetute liigutustega. 
Me teame milliseid töövahendieid puhastusaineid kasutada. Meie töö on tulemuslikum, 
ruumid on puhtad ja saame kiita tööandjalt. 

 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Lõuna-Eestis, männimetsade ja järvede vahel asuv Kubija hotell-loodusspaa on hubane ja 
mugav majutuskoht. Siin võib lubada hellitavaid hoolitsusi ja spaa-  ning saunamõnusid ning 
puhates või tervist kosutades leida kooskõla looduse ja iseendaga. Hotell on looduskaunis 
kohas paiknev, kohalikku omapära ja 
loodusande kasutav, unetervisele ja puhkusele 
pühendunud ainulaadne loodusspaa. Hotell on 
aktiivsele terviseteadlikule kliendile justkui 
palverännaku sihtkoht. OÜ Pintmann Grupp on 
asutatud 1998. aastal eesmärgiga arendada 
hotelli- ja puhkemajandust hotell Kubija baasil. 
Hotell Kubija, mis kuulus varem  Ametiühingute 
Liidule, avati klientidele 1989. aastal. Võru 
Kubija on tuntud oma eluterve ja kauni 
rikkumata loodusega ümbruse tõttu, mis on ümbritsetud mitmete järvedega. Siin on juba 
ammustest aegadest olnud matka-, suusa- ja orienteerumisrajad. Kubija hotell-loodusspaa  
tegutseb hetkel kahel peamisel suunal: majutusteenuse pakkumine koos lisateenustega 
(toitlustus, karavaniplatsid) ning tervisekeskuse teenused (hoolitsused, eriarstide vastuvõtt 
spetsialiseerumisega une-tervisele). Pintmann Gruppi kuulub  ka Tallinnas tegutsev, Mae 

Pindmaa Unekliinik, kus tegeldakse 
unemeditsiini ja uneuuringutega. Samuti 
kuulub ettevõttele hingasmisaparaatide 
RESMED esindusõigus Baltimaades. 
Pintmann Grupile kuulub Haanjamehe 
talukompleks, mis koosneb seitsmest 
originaalsest stiilitundega renoveeritud 
taluhoonest. Ettevõte opereerib tegevust 
ka Suure Muna kohvikus Suure Munamäe 
jalamil. 

 

 



 

 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Kubija hotell-loodusspaa alustas tegevust 1998 aastal ja on tegutsenud majutusasutusena 22 
aastat. Ettevõttes töötab 57 töötajat. Praktika juhendamisega tegeleb 5-7 töötajat. Aastas 
võtavad nad praktikale kuni 10 praktikanti. Ettevõte pakub majutusteeninduse-, 
toitlustusteeninduse-, puhastusteeninduse-, konverentsiteenuse-, spaateenuse   praktikat. 
Kubija võtab vastu ka välistudengeid praktikale kutsekoolide vahendusel. Kubija on 
praktikabaasiks Võrumaa ja Tartu Kutsehariduskeskusele. Võrumaa Kutsehariduskeskusest oli  
2019 aastal 4 praktikanti vastuvõtu praktikal, toateeninduse ja toitlustusteeninduse praktikal. 
Ettevõte motiveerib praktikante tulema, et pakkuda töökogemust noortele, saades ise abi 
tööjõuna ja uusi mõtteid töö korraldamiseks. Kubija võtab ka osaajaliselt kooli ajal õppureid 
tööle kui ka peale kooli lõpetamist kutseeksami sooritanud töötajateks. 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Kubija on üks Võrumaa suurimaid toitlustus- ja majutusettevõtteid ja siin saab praktiseerida 
väga erinevates valdkondades toitlustus (restoran), majutus, vastuvõtutöö, 
puhastusteenindus, spaa teenindus, ürituskorraldus jne. 

Meeskond on tunnustaud praktikantide ja kooli kutseõpetajate poolt ning nende töötajad on 
läbinud praktikajuhendaja koolituse. Praktikandid saavad ka tööd ettevõttes peale kooli 
lõpetamist. 

TAGASISIDE 

Veronika Viskov: „Omandasin vastuvõtutöö ja koosolekuteeninduse praktikal OÜ Pintmann 
Grupis, sain väga hea töökogemuse ja töötan nüüd ettevõttes. Tööle tulles oli kõik 
põhitööoskused selged ja seega tänud juhendajatele Ruthi ja Keythile ning kõikidele, kes mind 
toetasid praktikal.“ 

Gerli Reilson: „Omandasin toitlustusteeninduse praktikal OÜ Pintmann Gruppis juhendajate 
Ruthi ja klienditeenindaja Kaupo juhendamisel, sain väga hea kogemuse edaspidiseks tööks. 
Mulle pakuti töökohta Kubijale.“ 

 

 

  



 

 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON 

Kuningatalu alustas tegevust 1997 aastal ja on tegutsenud majutusasutusena 23 aastat. 

Kuninga talu asub Tamula järve teisel kaldal, 
vaadates Võru linna järveäärsest pargist. 
Turismitalu pakub võimalust puhata rahus ja 
vaikuses kauni looduse keskel, kuid samas on linn 
kiviviske kaugusel. Avarus, mitmekülgne sportlik 
tegevus, laste mänguplatsid ja looduslik ümbrus 
Kuninga talus on magnetiks nii sportlastele, 
turistidele kui ka lastega peredele. Palkmaja koos 
väligrilliga on sobiv koht ka mitmesuguste 
ürituste korraldamiseks.  

Võru külje alla jääv Roosisaar on korraga linna puhke tsooni 
osa ja üpris omaette poolsaar, kuhu autoga pääseb vaid 
ringiga mitme kilomeetri pikkust metsateed pidi. Jalgsi üle 
vabariigi pikimat rippsilda astudes jõuab kohale kindlalt 
kiiremini.  Tuhandete aastate eest oli Roosisaar tõepoolest 
saar, milline sai arvatavasti nime saarel kasvanud rohketest 
metsroosidest, mida nüüd sealt enam naljalt ei leia. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Ettevõte pakub majutusteeninduse – ja toitlustusteeninduse- ning puhastusteeninduse 
praktikat. Ettevõtte perenaine Silja Suija teeb tihedat koostööd kutsekoolidega, aidates 
koostada õppekavasid, saadab oma töötajaid nii lühikestele täienduskoolitustele kui pakub 
töötajatele töökohapõhist õpet. Ettevõte motiveerib noori tulema praktikale, et pakkuda oma 

kogemust, kui ka saades ise kasu tänapäeva koolis 
õpetatud uutest suundadest ja nõuetest ning IT alaseid 
uuendusi oma ettevõtte tarvis praktikantidelt.  

2019 aastal oli Võrumaa Kutsehariduskeskusest praktikal 
üks õppur. Aastas võtavad nad kutseõppekeskustest 2-5 
õppurit praktikale. Töö ülesandeks on vastuvõtutöö ja 
koosolekuteteeninduse praktika. 

 

 



 

 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Kuningatalu on väga hea ettevõte, sest meeskond töötab koos praktikandiga ja kuna meie 
koolis õpetatakse turismi, majutusteeninduse ja toitlustusteeninduse ning 
puhastusteeninduse erialasid, saavad turismitalus õppurid kõike õpitut praktiseerida. Nendele 
antakse võimalus koolis õpitud uuemaid suundi pakkuda praktikal olles ettevõtte personalile. 

Koostöö ettevõtte ja kooli vahel on tihe, sest ettevõtja aitab kooli õppekavade koostamisel ja 
on rõõmuga nõus praktikante praktikale võtma. Ka on ettevõte võtnud praktikante tööle nii 
kooli ajal osaajaliselt kui ka hiljem peale kooli lõpetamist. 

TAGASISIDE 

Monika Lepp: “Ettevõttes oli väga sõbralik ja abivalmis personal. Toetati igat tegevust. Arutati 
koos kogu meeskonnaga päeva ja nädala ning kuu plaanid läbi. Jaotati tööülesanded. Praktika 
ajal toetas igat tegevust kas juhataja või keegi personalist. Nüüd töötangi Kuningatalus.” 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Ami Treipuit OÜ on pereettevõte, mis on asutatud 1995.aastal. Tehas asub Võru linnas ja 
toodetakse täispuidust mööblit ning mööblidetaile. Ettevõttes töötab 6 inimest. 2019 aasta 
käive oli 183 tuhat eurot. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Ami Treipuit OÜ on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustatud praktikaettevõte ja pikaajaline 
koostööpartner. Ettevõttes on praktikal olnud 4 Võrumaa Kutsehariduskeskuse tisleri 
õppekava õpilast. Praktikantide juhendamisega tegeleb ettevõtte juht, kes on hariduselt 
tehnoloog ja läbinud praktikajuhendajate koolituse.  

Peamiselt keskendutakse praktika käigus eritellimusmööbli valmistamisele. 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõte tegeleb peamiselt seeria- ja masstootmisega, mis annab tisleri erialal õppijale 
tagasihoidliku kogemuse. Seevastu eritellimustöid tehes, on praktikakogemus suurepärane. 
Eritellimus mööbli valmistamise käigus antakse praktikandile juhendaja käe all võimalus 
osaleda kõigis tööetappides. Praktikant saab kogemuse materjali ettevalmistamisest kuni 
toodete pakkimiseni. Ami Treipuidus on pika tegutsemisaja vältel saadud suurepärased 
kogemused ja teadmised treimise valdkonnas, mille edasiandmine praktikantidele on tuleviku 
oskustööliste väljaõppes väga vajalik.  

 



 

 

Ami Treipuit OÜ juhtkond teeb tihedat koostööd Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekavade 
uuendamise ja uute õppekavade 
väljatöötamise juures, olles oma 
pikaajalise kogemusega 
hinnatud koostööpartner. 

Praktikantidele annab 
kindlustunde praktikajuhendaja 
põhjalikkus ja ettevõtte juhi 
kindel juhtimisviis. Pühendunud 
praktikandil on alati võimalus 
ettevõttes tööd saada. 

TAGASISIDE 

Praktikandi tagasiside on postiivne, töö oli vaheldusrikas ja meeldis juhendaja põhjalikkus ja 
erialaline kompetentsus. 

Kooli tagasiside on koostööle väga positiivne, rahulolu kõrge ja praktikandid on peale praktikat 
olnud rohkem motiveeritud erialateadmisi omandama. 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Atemix Tööstusautomaatika OÜ loob tööstustele terviklikke automaatikalahendusi. Ettevõte 
on tegutsenud juba 18 aastat. 

 

Ettevõttes töötab 12 inimest, neist 9 on automaatika insenerid, keda ka “tehaste doktoriteks” 
kutsutakse. Tarkade ja innovaatiliste lahendustega tegeleva ettevõtte eesmärgiks on tootmise 
uuele kvaliteeditasemele tõstmine.  

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Atemix Tööstusautomaatika OÜ on tunnustatud praktikaettevõte ja koostööpartner.  

Ettevõte pakub igal aastal praktikavõimalusi kutseõppeasutuste, sh Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse 
mehhatroonika eriala õpilastele. 
2018. ja 2019.a. võeti vastu kuus 
praktikanti, neist üks välismaalt, IES 
Don Bosco kutsekoolist 
Hispaaniast.  

Kõik töötajad on tegelenud 
praktikajuhendamisega ning 
läbinud praktikajuhendaja 
koolitusi. 

 

 



 

 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõte teeb tihedat koostööd kutseõppeasutustega, tutvustab ettevõtet kutseõppeasutuste 
ja üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele ning kogu valdkonda väga aktiivselt kõikidele 
sihtgruppidele. 

Ettevõte on mehhatroonika erialade eestvedaja ja arendaja, osaleb mehhatroonika 
õppekavade ja praktikasüsteemi arendamisel. 

TAGASISIDE 

Praktikantide rahulolu on väga kõrge. Pärast praktika läbimist ettevõttes on neist mitmed 
tööle kandideerinud ning praegu töötab neist ettevõttes kaks Võrumaa Kutsehariduskeskuse 
mehhatroonika eriala vilistlast.  

Praktika läbinud õpilaste tagasiside põhjal on ettevõte innovaatiline ning võimaldas neil 
juhendamisel leida lahendusi tööstusautomaatika probleemidele ning õppida kaasaegset 
automaatikat, seadmeid ning tarkvara. 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

HANZA Mechanics Tartu AS on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustatud 
praktikaettevõtteks üle kümne aasta. Ettevõte kuulub kiirelt arenevasse HANZA gruppi, mille 
tehased asuvad Eestis, Rootsis, Soomes, Poolas, Tsehhis ja Hiinas. HANZA Tartu on 
spetsialiseerunud peenmehhaanika, elektroonika ja kooste allhanketöödele. Tartu tehastes 
töötab kokku 470 inimest ning ettevõttes on üks laiaulatuslikemaid mehaanika masinaparke 
kogu Eestis. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Ettevõte pakub igal aastal praktikavõimalusi kutseõppeastuste, sh Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse metallilõikepinkidel töötaja ja mehhatroonika eriala õpilastele. Igal 
aastal võetakse vastu üle 40 praktikandi Eestist ja välismaalt.  

Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega on ettevõttes kahel aastal läbi viidud 
töökohapõhine õpe APJ lehtmetalli töötlemiskeskuse operaatori (osakutse APJ painutuspingi 
operaator) õppekaval. Kaks õppegruppi läbis töökohapõhise õppe  ning kõikidele lõpetajatele 
omistati kutsekvalifikatsioon (tase 4). 

 

Töökohapõhises õppes on ettevõte osalenud neli aastat. Ettevõttes on praktikajuhendamise 
süsteem ning kõik juhendajad läbivad vastava koolituse. Praktikajuhendamisega tegeleb igal 
aastal üle 20 töötaja.  

Töökohapõhise õppe fookus on CNC seadmetel (painutus- ja laserlõikeseadmed, 
lehetöötlemine, treimine ja freesimine). 

 



 

 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõte väärtustab töötajate arengut ja koolitust.  

Välja on arendatud koolitus- ja motivatsioonisüsteem, kus igal tasandil selgitatakse välja 
koolitusvajadused.  

Töötajaid motiveeritakse kvalifikatsiooni tõstma. Kvalifikatsiooni tõstmisel tõstetakse ka 
töötasu.  

Ettevõte teeb tihedat koostööd 
kõikide oma valdkonna 
kutseõppeasutustega ning on 
mehaanika ja metallitöö valdkonna 
eestvedaja ja arendaja Eestis, 
kuulub Eesti Masinatööstuse Liitu, 
osaleb kutseõppeasutuste 
töörühmades ning tutvustab 
erialasid aktiivselt noorte- ja 
töömessidel.  

Kõik töökohapõhise õppe läbinud 
töötajad töötavad edukalt 
ettevõttes. 

TAGASISIDE 

Tagasiside töökohapõhise õppe lõpetanud töötajatelt on väga hea. Ühe tugevusena toodi välja 
õpetajate asjatundlikkust ning konkreetsust, õppe otsest sidumist töökoha vajadustega, 
samuti head õppekorraldust, kus õpe viidi läbi nii kooli- kui töökeskkonnas - ettevõttes 
kohapeal ja Võrumaa Kutsehariduskeskuses. 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

AS Rauameister on 1996.a. loodud metallitöötlemisettevõte, mille põhitoodangusse kuuluvad 
metallist hakkepuidu, turba, lubja jne transportöörid energiakeskustele ja 
puidutöötlemisettevõtetele. 

 

Ettevõtte koostööpartneriteks on  suured tehnoloogiliste liinide valmistajad nagu Raumaster 
Oy, Raute OY, Andritz OY. 

10 töötajaga alustanud AS Rauameister on 24 aastaga kasvanud üheks Võrumaa suurimaks 
tööandjaks metallitöötlemise alal, pakkudes tänaseks tööd enam kui 100 töötajale. 
Aastatepikkune kogemus ja pühendumine on teinud ettevõttest usaldusväärse ja 
professionaalse äripartneri ning tööandja. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Rauameister AS on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustatud praktikattevõte. Koostööd 
praktika läbiviimisel tehakse alates 2004. aastast. Igal aastal läbib 8 – 10 Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse õpilast metallilõikepinkide töötaja, metallide tehnik – tehnoloogi ja 
keevitaja eriala  õpilast ettevõttes praktika. 2004.- 2006.a. viis ettevõte koos Võrumaa 
Kutsehariduskeskusega keevitaja erialal läbi õpipoisiõpet. 2018.-2019.a. läbis ettevõtte 
töötaja töökohapõhises õppes keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) eriala ning 
omandas 4.taseme kutsekvalifikatsiooni.  

Praktika koordineerimise ja juhendamisega tegeleb ettevõttes meister, kes on läbinud 
praktikajuhendamise koolitused.  

Praktika ja töökohapõhise õppe fookus on erinevate seadmete kasutamisel, et omandada 
laiem profiil gaasilõike- ja keevitusseadmete ning  frees-, trei- ja metallilõikepinkidel 
töötamiseks. 



 

 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõte väärtustab töötajate arengut ja koolitust. Igal tasandil selgitatakse välja 
koolitusvajadused ning töötajaid 
motiveeritakse uusi oskusi ja teadmisi 
omandama.  

Ettevõte teeb tihedat koostööd Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse ja teiste 
kutseõppeasutustega.  

Rauameister AS on Kagu – Eesti suurim 
mehaanika ja metallitöö ettevõte. 

TAGASISIDE 

Töökohapõhise õppe keevitaja (osaoskus poolautomaatkeevitaja) eriala lõpetanud töötaja 
ning kutseõppe õpilaste (metallilõikepinkide töötaja, keevitaja) tagasiside praktikale ja 
praktikajuhendamisele oli väga hea. Tugevusena toodi välja, et ettevõttes oli võimalik õppida 
erinevatel seadmetel töötamist. Töökultuur ja praktikajuhendamine oli töökeskkonnas väga 
toetav ning julgustas tööle kandideerima.  

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Perepuit OÜ on pereettevõte, mis on asutatud 1996.aastal. Tootmistsehh asub Võru linna 
lähedal Kirumpääl. Ettevõttes töötab 14 inimest ja 2019. aasta käive oli 524 tuhat eurot. 
Põhitegevus allhanketöödena täispuidust mööblidetailide valmistamine, vähesel määral 
tehakse täispuidust omatooteid ja valmistatakse pehmet mööblit. Perepuit OÜ on Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse tunnustatud praktikaettevõte ja pikaajaline koostööpartner. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Ettevõte on heaks praktikakohaks Võrumaa Kutsehariduskeskusele, kus on peamiselt käinud 
teise ja kolmanda kursuse tislerid. Praktika kestvus on olnud erinev: 3 nädalat kuni 6 nädalat. 
Lisaks on ettevõtte vastu võtnud ühe Soome õpilase Omnia Vocational College‘ist ning kaks 
õpilast Jyväskylä ametikoolist. Kõigi õpilastega on olnud hea tagasiside. Ettevõttes on 
kasutada väga mitmekesine 
seadmepark, mida on pidevalt 
täiendatud. Olemas on nii 
positisioonpingid kui ka kaks erinevat 
CNC pinki: üks on treitöötlemise CNC ja 
teine on tavaline detailide freesimiseks 
ja lõikamiseks. Omnia kooli praktikant 
sai teha CNC pinkidel erinevaid mudeleid 
uutele toodetele ning täiendada 
olemasolevaid.  

Praktika käigus saadud teadmised on kasulikud nii õpilasele kui ka ettevõttele, kes on kooli 
koostööpartnerina valmis alati kaasa rääkima õppekavade arendamisel ja uute õppekavade 
väljatöötamisel. 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõtte on meie piirkonnas oma alal tugev tegija. Lisaks on ettevõtte juht alati valmis vastu 
võtma õpilaste ja külaliste gruppe, et näidata tootmist ja tehtavat toodangut.  

Kui praktikant jõuab ettevõttesse, toimub kõigepealt põhjalik tööohutuse ja maja reeglite 
tutvustus, lisaks käiakse läbi seadmetega kaasnevad ohud ning seejärel alustatakse lihtsamate 
töödega. Juhendaja jälgib alati tööprotsessi ja küsib tagasisidet ning ettepanekuid, mida võiks 
muuta ja parandada.  



 

 

Ettevõte pakub töötajatele osaliselt tasustatud 
lõunat, aga praktikaõpilased on saanud selle 
alati tasuta. Lisaks pakub ettevõte väga 
vaheldusrikast praktikat. Sellist probleemi ei 
ole, et peab kogu praktika ühe pingi taga olema. 
Saab praktiseerida nii materjali ettevalmistust 
kui masinasaalis töötamist, aga ka viimistlust ja 
toodete pakkimist. Tööoperatsioonid on väga 
vaheldurikkad, ettevõtte koostööpartnerite 
tellimused on sageli väga erinevad. Ettevõte on 
pakkunud kutsekooli lõpetanutele ka töökohti. 

TAGASISIDE 

Praktikandile meeldis, et anti võimalus kasutada võimalikult palju seadmeid ja teha läbi 
mitmeid tööoperatsioone. Töö oli vaheldusrikas. 

Kooli poolt on tagasiside väga positiivne, õpilaste teadmised ja silmaringi on peale Perepuit 
OÜ-s praktikal käimist oluliselt suurenenud. Õpilased oskavad paremini seostada õpitut ja 
tööelu. 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Puidutöötlemise ja Mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter on Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse struktuuri üksus, kus tegeletakse kolmes põhivaldkonnas: puidu 
viimistlemine ja puidu tehnoloogia, tootearendus ning tootmise juhtimine. Tsenter tegutseb 
projektina ning tegevus on suunatud eelkõige 
piirkonna mööbliettevõtjatele. Korraldatakse 
koolitusi, viiakse läbi rakendusuuringuid ja 
pakutakse teenuseid seadmetega. Tuuakse uut 
teadmist ja kogemust sektorisse ning osaletakse 
rahvusvahelistes projektides. Kasvanud on 
õpilasfirmade osakaal ning alustavate 
ettevõtjate päringud, kes soovivad abi 
tootearenduses ja esmase prototüübi 
valmistamisel. Tsentris töötab 11 väga erineva 
taustaga spetsialisti. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Tsentri praktikantidel on väga mitmekülgsed võimalused, on neid kes on saanud kogemust 
toote jooniste ja mudelite tegemisest ja neid, kes võtavad osa uute toodete arendamise 
protsessidest kuni esmase tooteni valmimiseni välja. Eelmisel aastal oli praktikal Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse esimese kursuse puittoodete tehnoloog, kellel oli võimalus osaleda 

mitmes projektis. Töös seadmetega oli alati 
abiks juhendaja. Tööde käigus õpiti 
pinnaprinteri tundmist, harjutati detailide 
eeltöötlust lihvides ja harjates, praktiseeriti 
käsitsi viimistlemist ning CNC töötlust alates 
programmi valmistamisest kuni mehaanilise 
töötlemiseni. Praktikant sai põhjaliku 
ülevaate viimistluse pinnaomaduste 
katsetest. Tsentris on võimalik praktikat teha 
ka  viimistluse laboris, milles pakutakse 
teenusena uuringute ja katsete läbiviimist 
ettevõtjatele. 

 



 

 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Tsenter pakub praktika kogemust eelkõige õpilastele ja tudengitele, kellel on eelnev kogemus 
puidu valdkonnas, sest seadmepark on spetsialiseerunud viimistlusele ja toodete 
arendamisele. Tsentri eelis praktikohana on väga laia teemadevaldkonnaga tegelemise 
võimalus. Kompetentsikeskuse masinapark on tavapärasest puiduettevõttest erinev ja 
keskuses töötavatel spetsialistidel on laialdased teadmised nende seadmete 
kasutusvõimalustest. Praktikandile on tagatud võimalus osaleda huvitavates ja innovaatilistes 
projektides. Praktika käigus pannakse suurt rõhku tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, 
juhendajad on oma ala spetsialistid ja täiendavad ennast pidevalt. Kompetentsikeskus teeb 
tihedalt koostööd valdkonna ettevõtetega. Praktikantidele, kes on isiklikust arengust tõsiselt 
huvitatud, või kes on andekad ja kiired õppijad, leitakse uusi kõrgetasemelisi praktikakohti või 
siis soovitatakse ettevõtetele heade oskustöötajatena.  

TAGASISIDE 

Praktikantide tagasiside on positiivne, juhendajad on põhjalikud ja projektid huvitavad. 

Tsenter panustab eriala populariseerimisse, spetsialistide teadmised ja suurepärane 
masinapark aitavad kaasa õpilaste ja praktikantide huvi suurenemisele puidutöötlemise ja 
mööblitootmise valkonnas. 

 

  



 

 

 

TAUSTINFORMATSIOON  

Wermo AS sai alguse 1947. aastal ja 2019 aastal oli ettevõttes 72 töötajat ning käive 3,6 milj. 
eurot. Tehas asub Võru linnas ja toodetakse kodumööblit. Wermo AS on piirkonna üks 
suurimaid tööandjaid. 

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA 

Wermo AS on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustatud praktikaettevõte ja 
koostööpartner. Wermo AS-l on kogemus erinevate koolide praktikantide väljaõppega on 
kestnud juba mitukümmend aastat. Praktikante on olnud nii Eestist kui välismaalt. Erasmus+ 
programmiga tullakse praktikale Lätist, Leedust, Soomest ja mujalt. Ettevõttes käivad 
erialaseid teadmisi omandamas peamiselt puidupingioperaatorid, tislerid ja 
puidutehnoloogid, kuid on ka teiste erialade õppureid. Praktikantidega tegelevad 3 
juhendajat, kes on läbinud praktikajuhendate koolituse. 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja ettevõtte koostöös korraldatakse alates 2019. aasta sügisest 
töötajatle töökohapõhist õpet puidupingioperaatori õppekaval.  

Eesti Tööandjate Keskliit andis Wermo AS-le 2019.aasta parima regionaalse praktikakoha tiitli.  

Aastas sooritab oma praktika Wermos ligikaudu 10 välispraktikanti peamiselt Lätist ja Leedust. 
Erinevatest Eesti kutsekoolidest sooritab oma praktika keskmiselt 4 õpilast. 



 

 

Praktikandid hakkavad tehases peale lihtsamatest töödest, liiguvad sealt edasi keerulisemate 
tööde juurde ja võivad välja jõuda ka tehase eksperimentaalosakonda, kus 
eksperimenteeritakse uute konstruktsioonide näidiste ning prototüüpidega. 

MIS TEEB SELLE ETTEVÕTTE ERILISEKS TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE SEISUKOHALT? 
MIKS ON SEE ETTEVÕTE ÜKS PARIMATEST TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE 
PRAKTIKAKOHTADEST? 

Ettevõttesse uute töötajate leidmine on seotud mööblitootmise valdkonna 
populariseerimisega. Ettevõtte juhi sõnul tehakse selleks koostööd vastavat eriala õpetavate 
koolidega, osaletakse õppekavade täiendamisel ja uute õppekavade arendamisel. 
Praktikakohtade loomine ning ettevõtte praktikasüsteemi arendamine on samuti kooli ja 
ettevõtte hea koostöö ning oskustööliste väljaõppe seisukohalt oluline. Ettevõte hoolitseb 
selle eest, et praktikale tulek oleks praktikandile atraktiivne ja arenguvõimalusi pakkuv.  

Praktikantide juhendamine nõuab ettevõtelt suurt pühendumist ja investeeringuid. 
Praktikante juhendavad ja õpetavad tehase meistrid, kes on oma ametis vilunud. Selleks, et 
töö praktikantidega sujuvalt kulgeks korraldab ettevõte juhendajatele ka ettevõttesiseseid 
koolitusi.  

Ettevõtte hinnangul on eriti välismaalt saabunud praktikandid väga motiveeritud ja nende 
pühendumine oma töösse on ettevõttele olulist lisandväärtust loonud. 

TAGASISIDE 

Praktikantide tagasiside on väga hea. Nii mõnigi õpilane on esialgu pidanud lihtsamatest 
töödest alustamist igavaks, kuid töö raskusastmel edasi liikudes, saadakse aru kui oluline on 
ettevõtte tootmistegevust mõista algusest alates. Õpilased on rahul ettevõttepoolsete 
juhendajate pühendumuse ja põhjalikkusega.  

Võrumaa Kutsehariduskeskus hindab kõrgelt koostööd Wermo AS-ga. Praktikantide erialased 
teadmised ning seoste loomise oskus koolis õpitu ja töökeskkonna vahel on peale praktikal 
käimist suurenenud. Õpilased on peale praktikat rohkem motiveeritud erialaseid teadmisi ja 
oskusti omandama. 

 


