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Logistika erialade riiklik õppekava (Laotöötaja), Haridus- ja 

teadusministri määrus 17.08.2020 nr 29. 

Õppekava 

õpiväljundid: 

Pärast õppekava läbimist õpilane: 

* viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid 

probleeme; 

* kasutab laoseadmeid, töövahendeid ja erinevat liiki tõstevahendeid 

kaupade ümberpaigutamiseks; 

* järgib laos töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid; 

* mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb 

meeskonnakaaslastega korrektselt; 

* oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele 

põhimõtetele; 

* kasutab tööülesannete lahendamisel laojuhtimise info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi; 

* väärtustab enda edasist õpiteed, kutse- ja tööalast arengut lähtuvalt 

transporditeenuste ja logistika valdkonna arengust; 

* mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja 

arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

* suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 

* kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt 

toimetulekuks; 

* mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 

* mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas 

kehtivatest väärtustest; 

* 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 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Kui 

kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud erialase 

lõpueksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada 

õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul 

hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Õpilastele väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõputunnistus. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Laotöötaja, tase 4 

osakutse(d): 

 

Kaubakäitleja, tase 4  

  

Õppekava struktuur 

Põhiõpingute moodulid 120 EKAP 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP 

*kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid. 

*mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni probleeme ja võimalusi 

*kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses 

*mõistab enda vastutust oma kutsealase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast 

arendama. 

Logistika alused 10 EKAP 

*selgitab logistika arengutrende nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil 

*määratleb logistilised funktsioonid seostades erinevaid logistikaprotsesse tarneahelas 

*mõistab protsessidega seotud riske logistika valdkonnas 

*selgitab pakendite liigituse ja pakendiringluse põhimõtteid lähtudes seadusandlusest 

Klienditeenindus 6 EKAP 

*loob head suhted klientide ja kolleegidega käitudes erinevates olukordades tasakaalukalt ja 

eesmärgipäraselt sh pingelistes olukordades 

*mõistab klienditeeninduse protsessi sisu ja rakendamise põhimõtteid organisatsiooni toimimisel 

*mõistab enda rolli ja vastutust meeskonnaliikmena ettevõttes järgides organisatsiooni 

põhiväärtusi ja eetikanorme 

Lao klienditeenindus 6 EKAP 

*käsitleb klientide pretensioone ja reklamatsioone, arvestades ettevõtte klienditeeninduse 

eesmärke 

*teenindab kliente lao tellimuste käsitlemisel vastavalt kehtivale korrale 

Laotehnoloogiad ja -seadmed 8 EKAP 

*eristab ladude tüüpe ja laotehnoloogiaid ning selgitab nende kasutamisvõimalusi 

*tunneb laotöötoimingutes kasutatavaid vahendeid ja seadmeid ning nende otstarvet 

*mõistab laotöötoimingutega seotud riske ja teab nende vähendamise võimalusi 

Kauba vastuvõtmine 6 EKAP 

*selgitab kauba mahalaadimise ja vastuvõtmise toiminguid, järgides töö- ja keskkonnanõudeid 

*viib läbi kauba mahalaadimise ja vastuvõtmise toiminguid, järgides töö- ja keskkonnanõudeid 

*teeb laos lisaväärtustoiminguid, lähtudes kliendi vajadustest 

Kaupade hoiustamine ja inventeerimine 8 EKAP 

*paigutab kaupa hoiukohtadele, arvestades kasutatavat hoiustamissüsteemi 



*korrastab laos hoiukohti, järgides töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid 

*osaleb inventuuris meeskonnaliikmena 

Kauba väljastamine ja transport 10 EKAP 

*selgitab erinevate komplekteerimismeetodite ja tehnoloogiate kasutamise võimalusi laos 

*komplekteerib väljastustellimusi kasutades laojuhtimissüsteemi 

*pakendab komplekteeritud kaubad ja väljuvad saadetised, arvestades nende eripära 

*mõistab laadimise ja transpordivahendi valiku seoseid vastavalt saadetisele ning veoste laadimise 

ja kinnitamise nõuetele 

*vormistab dokumendid saadetise väljastamiseks 

Tõstukite juhtimine 4 EKAP 

*tunneb tõstukite liike tulenevalt nende kasutusotstarbest 

*tunneb tõstukite ehitust ja hoolduse põhimõtteid, lähtudes tõstuki kasutusjuhenditest 

*sooritab tõstukiga erinevaid laotöötoiminguid, järgides tööde järjekorda ja ohutuid töövõtteid 

Erialane võõrkeel 6 EKAP 

*suhtleb erialastel teemadel võõrkeeles 

*kasutab võõrkeelt dokumentide lugemiseks oma eriala piires 

*koostab võõrkeelseid erialaseid dokumente sh vajadusel infosüsteemis 

Infotehnoloogia logistikas 6 EKAP 

*kasutab baastasemel kontoritöö tarkvara 

*mõistab internetiturvalisuse printsiipe ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid, lähtudes nendest info 

salvestamisel ning edastamisel 

*kasutab logistikaülesannete lahendamisel meeskonnatööna veebipõhiseid koostöövahendeid 

*annab ülevaate kaasaegsete digitehnoloogiate kasutusvõimalustest logistikas 

Praktika 45 EKAP 

*leiab endale sobiliku praktikakoha ja põhjendab oma valikut 

*täidab laotöötaja tööülesandeid tulenevalt praktika ettevõtte tööpõhimõtetest 

*hindab enda tööalast arengut, väärtustab koostööd, dokumenteerib ja vormistab 

praktikadokumendid nõuetekohaselt eesti keeles 

 

Üldõpingute moodulid 30 EKAP 

Sotsiaalained 7 EKAP 

*omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja 

terviseteadliku inimese kujunemist 

*omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning nende 

seostest ja vastikusest mõjust 

*mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi 

*hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu 

*teab elu ja tervist mõjutavaid ohte erinevates kriisisituatsioonides, oskab ohutult käituda ning 

teisi abistada 

Kunstiained 1.5 EKAP 

*eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid 

*tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga 

*analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse 

*kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks 

*väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse 

Võõrkeel 4.5 EKAP 

*kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses 

valitud erialaga 

*suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja 

kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti 



*kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega 

*mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles 

suhtlemisel 

*on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, koostab 

tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid 

Loodusained 6 EKAP 

*mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete 

objektide kirjeldamisel 

*mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel 

*mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele. Saab aru 

ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele 

*leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate 

ülesannete lahendamisel 

Keel ja kirjandus 6 EKAP 

*väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus 

suhtluses 

*arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal 

*koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi 

allikaid neid kriitiliselt hinnates 

*loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb 

järeldusi ja loob uusi seoseid 

*väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga 

*tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste 

sündmustega 

Matemaatika 5 EKAP 

*kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete 

lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust 

*kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info esitamise 

viisidest 

*seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutab nende õppimisel oma matemaatikaalaseid 

teadmisi ning oskusi 

*esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendab oma mõtet selgelt ja täpselt nii 

suuliselt kui kirjalikult 

*kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse 

hindamisel 

 

Valikõpingute moodulid 30 EKAP 

Kaubaõpetus 4 EKAP 

*mõistab kaupade liigitust ja loetleb kaupade alaliike toidu- ja tööstuskaupade osas 

*mõistab kaupade käitlemise põhimõtteid ja tunneb kaupa 

*teab erinevate kaupade vastuvõtu tingimusi 

Loovusõpetus 2 EKAP 

*mõistab ilupakendi tähtsust ja värvide kokkusobivust 

*tunneb erinevaid töövahendeid ja töövõtteid ning kasutab neid pakkimisel 

*valmistab erikujulise ja eriotstarbelise kinkepaki lähtuvalt kliendi soovist 

Erialane inglise keel laotöötajatele 4 EKAP 

*kirjeldab põhitööülesandeid, vastutusvaldkondi ja annab ülevaate oma tööandja ettevõtte 

struktuurist ning tegevusaladest inglise keeles 

*loeb ja analüüsib inglisekeelseid töökuulutusi. Koostab tööleasumiseks vajalikud inglisekeelesed 

taotlusdokumendid keeleliselt korrektselt. Kkasutab tööintervjuus vajaminevaid põhiväljendeid 



inglise keeles korrektselt 

*kirjeldab kaupade tüüpe, nende hoidmise põhiprintsiipe, pakendite liigituspõhimõtteid ja 

märgistust 

*analüüsib erinevaid laos ette tulevaid töösituatsioone inglise keeles; 

*kirjeldab laotööga seotud riske ja seletab tööohutuse põhireegleid inglise keeles 

*eristab ohutusmärke ja kirjeldab neid inglise keeles 

Erialane Soome keel laotöötajatele 3 EKAP 

*teab igapäevatöös ning suhtlemisel kliendiga vajaminevaid põhiväljendeid 

*suhtleb kliendiga telefoni teel soome keeles, järgides ametliku suhtlemise head tava 

*mõistab üldjoontes kliendi ja koostööpartneri kirjalikult esitatud soove ja koostab vastuskirja 

Erialane vene keel laotöötajatele 4 EKAP 

*suhtleb igapäevases argisuhtluses kliendiga, kasutades lihtsamaid venekeelseid põhiväljendeid 

*selgitab välja kliendi soovi, rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja lugupidavat 

kultuurilist suhtumist vene keeles 

*kasutab iseseisvalt venekeelset laotööga seotud põhisõnavara ja nõustab klienti teenuste valikul, 

lõpetab positiivselt kliendikontakti 

Kutsealane liikumine 2 EKAP 

*hindab objektiivselt oma kehalisi võimeid, füüsilist vormi ja omab valmisolekut neid arendada 

*tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt enda üldkehalise arendamisega kasutades selleks sobivaid 

vahendeid ning meetodeid 

*arendab sportliku ühistegevuse (pallimängud, rahvaspordiüritused jne) kaudu meeskonnatöö 

oskust ja distsipliini 

*õpib aktsepteerima inimestevahelisi erinevusi ja arvestama nendega erinevates 

suhtlussituatsioonides 

*arendab kutsetööks vajalikke tahteomadusi (kohanemisvõime, koostööoskus, väljendusoskus 

jms) 

Raamatupidamise alused 3 EKAP 

*kirjeldab majandussündmusi toetudes raamatupidamisseadustele ja muudele normatiivaktidele 

ning juhindudes majandusüksuse raamatupidamise siseeeskirjast koostab raamatupidamise 

põhiaruandeid 

*koostab maksudeklaratsioone järgides maksualast seadusandlust 

*teostab kuluarvestusi järgides majandusüksuses kehtivat kuluarvestuse korda 

Etiketiõpetus 2 EKAP 

*selgitab etiketi ja protokolli mõistet ning olulisust igapäeva- ja tööelus 

*eristab ametlikku ja mitteametlikku suhtlemiskultuuri ning oskab sellele vastavalt käituda 

*koostab kutse ja edastab selle lähtudes etiketi ja protokolli nõuetest 

*riietub ametialaselt korrektselt ning kirjeldab tööriietuse ja vaba aja riietuse erinevusi 

*selgitab lauaetiketi olemust ja käitub vastavalt lauaetiketile 

Esmaabi 1 EKAP 

*annab vajadusel esmaabi, valdab tähtsamaid esmaabivõtteid 

*kutsub abi, suhtleb päästeametiga asjakohaselt, vajadusel evakueerub hoonest ja abistab 

kannatanut evakueeruda 

Toiduhügieen 1 EKAP 

*õpilane mõistab toiduhügieeni järgimise tähtsust toiduainetööstuses 

*õpilane mõistab puhastustööde olulisust toiduohutuse tagamisel toidukäitlemisprotsessis 

*õpilane mõistab ettevõtte enesekontrollisüsteemi ja selle järgimise tähtsust 

Ohtlikud ja eriotstarbelised veod 1 EKAP 

*tunneb ohtlike ja eritingimusi nõudvate kaupade veoeeskirju erinevate transpordiliikide puhul 

*mõistab ohtlike ja eritingimusi nõudvate saadetiste käsitsemisega seotud riske ja nende 

ennetamise võimalusi 

*rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja kasutab infotehnoloogilisi vahendeid 

situatsioonülesannete lahendamisel 



*väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt 

Erialane saksa keel laotöötajatele 4 EKAP 

*teab igapäevatöös ning suhtlemisel kliendiga vajaminevaid põhiväljendeid saksa keeles 

*suhtleb kliendiga telefoni teel saksa keeles, järgides ametliku suhtlemise head tava 

*mõistab üldjoontes kliendi ja koostööpartneri kirjalikult esitatud soove ja koostab vastuskirja 

Veoviisid ja konteinerid 1 EKAP 

*kirjeldab erinevaid veoviise 

*planeerib kauba laadimist veoruumi, arvutab veoruumi suuruse 

*nimetab erinevaid konteinereid, nende mõõtmeid ja planeerib aluste paigutamist 

Eksamiks ettevalmistumine 2 EKAP 

*tunneb erialast teooriat, oskab lahendada valikvastustega teste 

*oskab lahendada iseseisvalt praktilisi ja situatsioonülesandeid 

Lao planeerimine ja joonestamine 1 EKAP 

*mõistab lao ehitamise ja laiendamise kriteeriume 

*mõistab lao joonestamise põhimõtted 

 

Osakutse “Kaubakäitleja, tase 4” omandamiseks tuleb läbida moodulid: 

Logistika alused 10 EKAP 

Lao klienditeenindus 6 EKAP 

Laotehnoloogiad ja -seadmed 8 EKAP 

Kauba vastuvõtmine 6 EKAP 

Kauba väljastamine ja transport 10 EKAP 

Tõstukite juhtimine 4 EKAP 

Erialane võõrkeel 6 EKAP 

Praktika 45 EKAP 

Valikõpingute valimine: 

Valikõpingute mooduleid võib valida pakutud moodulite hulgast 30 EKAP ulatuses. 

Valikained valitakse esimese kursuse kevadel teiseks õppeaastaks 11 EKAP ulatuseks ning teise 

kursuse kevadel kolmandaks õppeaastaks 19 EKAP ulatuses. Valik toetab erialaste ja 

üldpädevuste omandamist. Kool lähtub valikõpingute pakkumisel ja õpetamisel õppijate soovidest 

ja kooli võimalustest. Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% 

on selle valinud või eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid. 

Õppesuunad 

Spetsialiseerumised 

puuduvad 

Õppekava kontaktisik Edith Rozentov, edith.rozentov@hariduskeskus.ee; (+372) 442 7888 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: https://tahvel.edu.ee/#/curriculum/1901/version/4048 

Lisafailide loend: 

Õppekava moodulite ja kutsestandardite kompetentside vastavustabel. 

Õppekava koondfail. 

Õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseharidusstandardis (KHS) kirjeldatud õpiväljundite 

võrdlus. 

Laotöötaja õppekava avamise vajalikkuse põhjendus. 
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