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Ajavahemikus 10. – 20. oktoober 2000.a. viidi läbi kutsestandardi kavandi
arvamusküsitlus, millesse kaasati 25 ettevõtte esindajad Eesti erinevatest
piirkondadest.
Autolukksepp I, II kutsestandardi lõppredaktsiooni koostamisel on eeltoodud töörühm
arvestanud kutsestandardi kavandi kohta arvamusküsitlusel tehtud ettepanekuid ja
märkusi.
See kutsestandard on koostatud esmakordselt.
Kutsestandardi koostamisel on arvestatud CEDEFOP’i (European Centre for the
Development of Vocational Training – Euroopa Kutsehariduse Arenduskeskus) poolt
koostatud Euroopa Liidu liikmesriikide kutseoskusnõuete võrdleva analüüsiga ja
Soome kutsekvalifikatsiooninõuetega (näyttotutkintojen kuvaukset).
Autolukksepp I, II kutsestandard on kinnitatud 8. mail 2001. a. Transpordi ja
Logistika Kutsenõukogu otsusega nr. 2.
Kutsestandard on kantud kutseregistrisse.
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1

KASUTUSALA

1)
2)
3)
4)

töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine
õppekavade, koolitusprogrammide väljatöötamine
eksaminõuete väljatöötamine, kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja hindamine
aluse andmine rahvusvaheliste kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
võrdlemiseks
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KUTSEKVALIFIKATSIOONISÜSTEEMI TERMINID

Kutsestandard – dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad
nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja
isikuomadustele.
Kutsekvalifikatsioon – antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida
tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete
alusel. Kõik kutsed ei eelda kvalifikatsioonide fikseerimist I kuni V tasemeni. Iga
konkreetse kutse kvalifikatsioonid määratleb kutsenõukogu.
I tase – lihtsate tööülesannete täitmine sarnastes olukordades; põhilised kutsealased
oskused ja teadmised on omandatud enamasti läbi koolituse; vajadusel juhendatakse
töö käigus; vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
II tase – põhiliste tööülesannete täitmine erinevates olukordades; lisaks kutsealastele
oskustele ja teadmistele omab vilumust ja kogemust; töötaja töötab iseseisvalt;
vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
III tase – keerukate tööülesannete täitmine erinevates ja vahelduvates olukordades;
omab kutsealast meisterlikkust; valmisolek kutsealaste oskuste ja teadmiste
edasiandmiseks või laialdased kutsealased oskused ja teadmised on omandatud läbi
koolituse; valmisolek korraldada ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutada
selle eest.
IV tase – erinevate, keerukate, analüüsimist ja otsustamist eeldavate tööülesannete
täitmine muutuvates olukordades; laialdased kutsealased teadmised ja oskused,
millele lisanduvad kogemused ja vilumused või juhtimisalased teadmised; korraldab
ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest.
V tase – uute kontseptsioonide ja lähenemisviiside väljaarendamine või
tegevuspoliitika arengusuundade väljatöötamist eeldatavate tööülesannete täitmine
erinevate funktsioonide ja koordineerimisega; põhjalikud teadmised
tegevusvaldkonnast või kogu valdkonda puudutavad oskused; vastutus analüüside,
diagnooside ja otsuste ning nende elluviimise eest.
Kutseoskusnõuded
Üldoskused ja -teadmised – tegevusvaldkondi läbivad nõuded üldistele oskustele ja
teadmistele.
Põhioskused ja -teadmised – kutsealal tegutsemiseks vajalikud nõuded oskustele ja
teadmistele.
Erioskused ja -teadmised – nõuded oskustele ja teadmistele, mis on seotud
spetsialiseerumisega.
Lisaoskused ja -teadmised – soovituslikud oskused ja teadmised, mis toetavad ja
laiendavad kutseoskusi või seonduvad lisakvalifikatsiooniga.
Isikuomadused ja võimed – nõuded kutsealal töötamiseks eeldatavatele isiku- ja
isiksuslikele omadustele ja füüsilistele võimetele.
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Konkreetsete teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused
Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlus, seoste loomine; mitmekesiste
töövõtete valdamine.
Kõrgtase – seostatud faktide alusel analüüsimine, prognoosimine, järeldamine,
üldistamine, hindamine; mitmekesiste komplitseeritud töövõtete valdamine.
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KUTSESTANDARDIGA SEONDUVAD STATISTILISED KOODID

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori1 järgi kuulub autolukksepatöö
mootorsõidukite hoolduse ja remondi valdkonda, kood 5020.
Ametite Klassifikaatori2 järgi kuulub autolukksepp 7. pearühma “Oskus- ja
käsitöölised”, kood 7231.
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KUTSEKVALIFIKATSIOON

Eesti keeles:
Inglise keeles:
Vene keeles:
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Autolukksepp I, II
Mechanic I, II
Abтocлecapъ I, II

KUTSEKIRJELDUS

Autolukksepp töötab transpordi- või autode tehnohoolduse ja remondiga tegelevas
ettevõttes. Tema töö sisuks on autode ja haagiste tehnoseisundi kontrollimine,
remondivajaduse määramine ning tehnohooldus ja remont. Autolukksepp kasutab
vastavaid käsi-, elektri- ja pneumotööriistu ning garaaži-, diagnostika- jt. seadmeid.
Autolukksepa töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning
kataloogide jt. juhendmaterjalide kasutamist. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga
on vajalik pidev enesetäiendamine.
Autolukksepa eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus,
pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (naftaproduktid, happed,
heitgaasid jms).
Autolukksepp I kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on soovitatav haridustase vähemalt
põhiharidus.
Autolukksepp II kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on soovitatav vähemalt
põhiharidus ning vähemalt 2 aastane erialane töökogemus.

1

Statistical classification of economics activities in the European Community (NACE) eestistatud
versioon
2
International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) eestistatud versioon
4
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KUTSEOSKUSNÕUDED

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

Üldoskused ja -teadmised
Majandus – algtase
Töösuhteid reguleerivad seadused ja õigusaktid – algtase
Transpordialased põhimõisted – algtase
Töökeskkonna ohutus – kesktase
1) ohutud töövõtted ja ennetusabinõud terviseriskide vältimiseks
2) tuleohutuse nõuded ja tulekustutusvahendite kasutamine
3) kaitse- ja eririietus ning teised isikukaitsevahendid
4) keskkonnaohtlikud jäätmed ja nende käitlemine
5) esmaabi andmine
Klienditeenindus – algtase
Keeleoskus (vt lisa A)
1) eesti keel – algtase
2) üks võõrkeel - algtase
Arvuti kasutamine – moodul AO2 (vt lisa B)
Kutse-eetika

6.1.5
6.1.6

6.1.7
6.1.8

6.2
Põhioskused ja -teadmised
6.2.1 Autode ja haagiste üldehitus, klassifikatsioon, üldandmed ja tehnilised
parameetrid
6.2.2 Agregaatide, sõlmede, süsteemide ja mehhanismide otstarve ja tööpõhimõtted
6.2.3 Elektrotehnika alused
6.2.4 Lukksepatööde tehnoloogiad ja töövõtted
6.2.5 Tehnohoolduse süsteem ja läbiviimise perioodsus. Tehnohoolduse ja remondi
tehnoloogiad
6.2.6 Tööriistad, garaazi- ja muud seadmed, nende kasutamine ning hooldamine
6.2.7 Diagnostikaseadmete ja -stendide ning mõõteriistade kasutamine
tehnoseisundi määramiseks kontrollimis- ja reguleerimisparameetrite alusel
6.2.8 Tehniliste jooniste, elektri-, hüdro-ja pneumoskeemide lugemine. Kataloogide
ja teiste juhandmaterjalide kasutamine
6.2.9 Kütused, õlid, määrdeained, erivedelikud jt. hooldus- ja remondimaterjalid,
nende omadused ja kasutamine
6.2.10 Agregaatide, sõlmede süsteemide ja mehhanismide vahetamine, osandamine ja
koostamine. Detailide kasutamiskõlblikkuse ja remondivajaduse määramine
6.2.11 Rikete tekkepõhjused ja nende kõrvaldamine
6.2.12 Sõiduki juhtimisoskus (juhiloa olemasolu alates B kategooriast)
6.2.13 Autohoolduse ja -remondiga seonduvad kvaliteedinõuded
6.3
Lisaoskused ja -teadmised
6.3.1 Keevitamine (elekter-gaaskeevitaja tunnistus)
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KEHTIVUSAEG

Kutsestandard kehtib 4 aastat. Vastavalt vajadusele võib standardit muuta enne
standardi kehtivusaja lõppu.
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KINNITAJA

Autolukksepp I, II kutsestandardi on kinnitanud Transpordi ja Logistika
Kutsenõukogu koosseisus:
Aadu Nurmsalu
Enn Kreem
Ain Tulvi
Alar Lõhmus
Rein-Olev Meindok
Uno Aava
Tarvi Viks
Juhan Kaarpalu
Kalju Peterson
Jüri Lember
Kaja Toomsalu
Toomas Peterson
Oleg Epner
Jüri Jõema
Taidus Linikoja
Tõnu Naestema
Marge Kõiva
Malle Kindel
Andres Paling

6

Eesti Sadamate Liit
Eesti Laevaomanike Liit
Eesti Logistika Ühing
Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon
Eesti Mereekspediitorite Liit
Autoettevõtete Liit
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus
Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing
Lennuamet
Raudteeamet
Sideamet
Veeteede Amet
Teede- ja Sideministeerium
Haridusministeerium
Sotsiaalministeerium
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Lisa A
KEELTE OSKUSTASEMETE KIRJELDUSED
Alljärgnevates nõuetes on lähtutud Eesti Vabariigi keeleseaduses kasutatavatest
keeleoskustasemetest, laiendades samad nõuded võõrkeelele.
Eristatakse kolme keeleoskustaset:
Algtase – keele piiratud suuline ja elementaarne kirjalik oskus. Isik tuleb toime
tuttavates keelekasutusolukordades, saab aru selgest kõnest igapäevaelu puudutavatel
teemadel, mõistab üldjoontes lihtsama teksti sisu ning oskab täita lihtsaid
tüüpdokumente ja kirjutada lühikesi tarbetekste.
Kesktase – keele suuline ja piiratud kirjalik oskus. Isik tuleb toime mitmekesistes
keelekasutusolukordades, saab aru normaalse tempoga kõnest, mõistab raskusteta
igapäevaelu kajastavate tekstide sisu, suudab kirjutada oma tegevusvaldkonda
puudutavaid tekste.
Kõrgtase – keele suuline ja kirjalik oskus. Isik väljendab ennast vabalt, sõltumata
keelekasutusolukorrast, saab aru ka kiire tempoga kõnest, mõistab raskusteta
keerulisemate tekstide sisu, suudab kirjutada stiililt ja funktsioonilt erinevaid tekste.
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Lisa B
ARVUTI KASUTAMISE OSKUS ELEMENTAARSEL TASEMEL
Arvutikasutaja oskustunnistus – AO (ECDL – European Computer Driving Licence)
on Euroopas välja töötatud infoühiskonna tundmise ja arvutikasutuse
kvalifikatsioonistandard, mis katab laiatarbe rakendustarkvara praktiliste baasoskuste
taseme. (AO tunnistuse omamine ei ole kutsekvalifikatsiooni taotlemisel kohustuslik.)
7 moodulit:
AO1 – Infotehnoloogia ja ühiskond
AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldussüsteemid
AO3 – Tekstitöötlus
AO4 – Tabeltöötlus
AO5 – Andmebaasid
AO6 – Arvutigraafika
AO7 – Interneti kasutamine
AO1 INFOTEHNOLOOGIA JA ÜHISKOND
1. Infotehnoloogia kasutamine
2. Eesti ja infotehnoloogia
AO2 ARVUTI KASUTAMINE JA FAILIHALDUSSÜSTEEMID
1. Põhimõisted ja terminid
2. Arvuti kasutamine
3. Failid ja kaustad
AO3 TEKSTITÖÖTLUS
1. Tekstitoimetid, nende formaadid ning üldised tekstiformaadid (*.txt, *.rtf)
2. Töö olemasoleva dokumendiga
3. Uue dokumendi loomine
4. Teksti ümberpaigutamine ja korrigeerimine dokumendis
5. Teksti välimuse muutmine
6. Lehekülje kujundus
7. Töö tabelitega
8. Seosed teiste dokumentide ja programmidega
9. Teksti keele määramine ja õigekeele kontroll
10. Dokumendi trükkimine
AO4 TABELTÖÖTLUS
1. Töö olemasoleva tabeliga
2. Uue tabeli loomine
3. Tabeli kujundamine
4. Andmete sorteerimine (ühe ja mitme tunnuse järgi)
5. Arvutused tabelis
6. Diagrammi loomine
7. Diagrammi parameetrite muutmine
8. Dokumendi päise ja jaluse loomine
9. Tabeli trükkimine
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Lisa B
AO5 ANDMEBAASID
1. Olemasoleva andmebaasi kasutamine
2. Uue andmebaasi loomine
3. Päringu koostamine
4. Aruannete koostamine (programmitarga e. nõustaja (Wizard) abil)
5. Andmetabel tekstitoimetis ja tema kasutamise võimalused
6. Andmete (tabeli, päringu tulemuse, aruande) eksportimine tekstifailiks (.txt, .rtf,
.doc jm)
AO6 ARVUTIGRAAFIKA
1. Esitluse loomine
2. Kujundamine ja joonistamine
AO7 INTERNETI KASUTAMINE
1. Elektronkiri
2. WWW
3. Uudisgrupid
4. Listid
5. FTP
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