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Õppekavarühm Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 

Õppekava nimetus 

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) 

Vehicle Technician 

 

Õppekava kood EHISes 244242 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekeskha

ridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   X    

Õppekava maht (EKAP): 120 

Õppekava koostamise 

alus: 

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja 

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 20.10.2021.a. otsusega nr 20 

(kutsestandardi versiooni nr.11) kinnitatud kutsestandard 

„Mootorsõidukitehnik, tase 4“ 

Õppekava õpiväljundid: 

Õpiväljundid. Õppe läbimisel õppija: 

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuunda-dega ning 

teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 

2) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega 

toime erinevates olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise 

täitmise eest; 

3) viib läbi nõuetekohaselt mootorsõidukite tehnohooldust, lähtudes 

tööülesandest, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid; 

4) viib läbi mootorsõiduki erinevate süsteemide vajalikud hooldus ja/või 

remonditoimingud, lähtudes tööülesandest, hooldus- ja re-mondijuhistest; 

5) viib läbi elektri-, turva- ja mugavussüsteemide vajalikud hooldus ja/või 

remonditoimingud lähtudes tööülesandest, hooldus- ja re-mondijuhistest, 

järgib tööülesannete täitmisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 

6) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaal-seid ja 

enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

7) kasutab tööks vajaliku info leidmiseks asjakohaseid digivahendeid ja 

erinevaid tööd reguleerivaid dokumente (ehitusprojekt, töö-joonised, 

paigaldusjuhendid, standardid jms) 

Õppekava rakendamine: 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, statsionaarne õpe - 

töökohapõhine õpe 

Sihtrühm Põhiharidusega õppija 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Õppima võivad asuda põhiharidusega isikud. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid vähemalt 

lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel 

õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille 

võib asendada kutseeksamiga. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Õppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse 4. taseme kutseõppe läbimise kohta ja hinnetelehe 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Mootorsõidukitehnik, tase 4 

osakutse(d): 

  

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 

  



Õppekava struktuur 

Õppekavaga määrtatud õppe kogumaht on 120 EKAP, 

Spetsialiseerumisel sõiduautotehnikale on põhiõpingute maht 97 EKAP, sh praktika 40 EKAP ja 

valikõpingute maht 23 EKAP 

Põhiõpingute moodulid (97 EKAP) 

Mootorsõidukitehniku 

alusteadmised 
10 EKAP 

• mõistab sõidukite, nende töö- ja lisaseadmete ehituse ja 

arengutrendide seoseid ühiskonna, materjalide ja tehnoloogia 

arenguga 

• omab ülevaadet mootorsõidukite hoolduseks ja tehnilise 

seisukorra taastamiseks vajalikest kompetentsidest ning 

tööülesannete täitmisel kasutavatest tehnilisest 

normdokumentidest 

• eristab autode hooldusel ja remondil kasutatavaid 

töövahendeid ning tunneb nende mehhaanika-, pneumaatika-, 

hüdraulika- ja elektrotehnikaseaduspärasustel põhinevaid 

tööpõhimõtteid 

• tunneb sõidukite ehituses, hooldusel ja remondil 

kasutatavaid materjale ja nende omadustest lähtuvaid 

valikupõhimõtteid 

• on kursis töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõuetega, 

oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda 

esmaabi 

Mootorsõiduki korraline 

hooldus 
8 EKAP 

• valib mootorsõidukile, selle töö- ja lisaseadmele 

hooldusjuhendi, lähtudes sõiduki liigist, vanusest ja 

läbisõidust 

• selgitab välja sõiduki tehnilise seisukorra tootja 

hooldusjuhendi alusel, kasutades asjakohaseid töövõtteid, 

diagnostikaseadmeid ja erialaseid andmebaase 

• teeb sõidukile korralist hooldust vastavalt tööülesandele ja 

tootja hooldusjuhendile, kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid 

• töötab vastutustundlikult, järgides sõiduki korralise 

hoolduse tegemisel töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

Mootorsõiduki kere ja 

sisustuse hooldus ja remont 
4 EKAP 

• omab ülevaadet sõidukikere ja sisustuse hooldamisel ja 

remondil kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest ning 

nende valikupõhimõtetest 

• osandab ja koostab remondijuhistest lähtudes sõiduki kere, 

sisustuse ja pealisehituse detailid remondi- ja hooldustööde 

tegemiseks 

• hooldab sõiduki sise- ja välispindu, kasutades sobilikku 

tehnoloogiat ja materjale ning arvestades kemikaalide mõju 

mootorsõidukite ehituses kasutatavatele materjalidele ja 

keskkonnale 

• taastab kere, sisustuse ja pealisehituse vigastatud 

kinnituselemente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja 

–võtteid 

• töötab vastutustundlikult, järgides töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid sõiduki kere ja sisustuse hooldusel 

ja remondil 

Mootorsõiduki 

jõuülekandesüsteemide 

hooldus ja remont 

4 EKAP 

• omab ülevaadet mootorsõidukite erinevate jõuülekannete 

ehitusest, tööpõhimõttetest, nende hooldusele ja remondile 

• hindab edasise töö kavandamiseks jõuülekande tehnilist 

seisukorda, kasutades asjakohaseid mõõtmisvahendeid ja 

-võtteid ning tootja juhiseid 



• remondib sõiduki jõuülekande- süsteemi, arvestades 

tööülesannet ja remondijuhiseid ning kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid 

• seadistab jõuülekande vastavalt tootja poolt ettenähtud 

nõuetele, kasutades asjakohaseid meetodeid ja töövahendeid 

(sh digitaalseid) 

• töötab vastutustundlikult, järgides sõidukite 

jõuülekandesüsteemi hooldusel ja remondil töötervishoiu, 

töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

Mootorsõiduki mootori 

hooldus ja remont 
4 EKAP 

• omab ülevaadet mootorite liigitusest, ehitusest ja 

tööpõhimõtetest ning kasutatavatest energiaallikatest 

• hindab mõõtmise teel mootori tehnilise seisundi vastavust 

tootja juhendites toodud nõuetele, võimalike kõrvalekallete ja 

vigade tuvastamiseks 

• hooldab tootja juhiste kohaselt mootori elektroonilisi 

juhtimissüsteeme, täiturseadiseid ja mehaanilisi agregaate, 

kasutades asjakohaseid materjale, töövahendeid ja -võtteid 

• remondib mootoreid vastavalt tööülesandele ja 

remondijuhisele, kasutades asjakohaseid materjale ja 

tehnoloogiat 

• töötab vastutustundlikult, järgides sõiduki mootori 

hooldusel ja remondil töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

Mootorsõiduki 

juhtimisseadmete ja 

veermiku hooldus ja 

remont 

7 EKAP 

• omab ülevaadet mootorsõidukite juhtimisseadmete ning 

veermike ehitusest, tööpõhimõttest ning nende tehnilisele 

seisundile, hooldusele ja remondile esitatavatest nõuetest 

• hindab juhtimisseadmete ja veermiku erinevate osade 

tehnilise seisundi vastavust tootja juhendites toodud nõuetele, 

kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid (sh 

mõõtmisvahendid/mõõtevahendid 

• hooldab tehnilisest seisundist lähtudes juhtimisseadmeid ja 

veermiku osasid vastavalt tööülesandele ja remondijuhisele, 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

• remondib juhtimisseadmeid ja veermiku osasid vastavalt 

tööülesandele ja remondijuhisele, kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid 

• seadistab juhtimisseadmed ja veermiku tootjapoolsetest 

juhistest lähtudes, kasutades asjakohaseid stende, 

töövahendeid ja –võtteid 

• töötab vastutustundlikult, järgides juhtimisseadmete ja 

veermiku hooldus ja remondil töötervishoiu-, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

Mootorsõiduki 

juhiabisüsteemide ja 

turvaseadiste hooldus ja 

remont 

4 EKAP 

• omab ülevaadet mootorsõidukite juhiabisüsteemide ja 

aktiiv- ja passiivohutus seadiste (turvaseadiste) ehitusest ja 

tööpõhimõttest 

• taastab juhiabisüsteemide tehnilise seisundi vastavuse tootja 

nõuetele 

• vahetab mootorsõiduki pürotehnilisi passiivohutusseadiseid 

vastavalt tootja juhistele ja ohutusnõuetele, arvestades nende 

ehituse ja tööpõhimõtetega 

• töötab vastutustundlikult, järgides töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid juhiabisüsteemide ja turvaseadiste 

hooldusel ja remondil. 

Mootorsõiduki 

elektriseadiste ja 
7 EKAP 

• omab ülevaadet elektriseadiste ning mugavussüsteemide 

ehitusest, tööpõhimõtetest, ühendusviisidest (sh 



mugavussüsteemide 

hooldus ja remont 

kasutatavatest andmeedastusvõrkudest) ja ohutusnõuetest 

nendega töötamisel 

• hindab sõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemi osade 

tehnilise seisundi vastavust tootja juhendites toodud nõuetele, 

kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid (sh 

mõõtmisvahendid/mõõtevahendid) 

• hooldab volituste piires sõiduki kõrgepingesüsteemi 

seadiseid ja nende komponente vastavalt tööülesandele ja 

remondijuhistele, kasutades sobivaid materjale ja 

tehnoloogiat 

• hooldab ja remondib sõiduki elektriseadiseid ja 

mugavussüsteeme ning nende komponente vastavalt 

tööülesandele ja remondijuhisele 

• kasutab tööülesande täitmisel vajalikke infotehnoloogilisi 

vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni 

• töötab järgides töökultuuri, energia- ja keskkonnasäästliku, 

ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja 

muutuvates olukordades 

Mootorsõiduki 

kliimaseadmete hooldus, 

remont ja külmaine 

käitlemine 

4 EKAP 

• omab ülevaadet mootorsõidukite kliimaseadmete ehitusest, 

tööpõhimõttest, nende tehnilisele seisundile, hooldusele ja 

remondile erinevate õigusaktidega kehtestatud nõuetest 

• hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra 

vastavust tehnilistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele, 

kasutades asjakohaseid seadmeid 

• vahetab kliimasüsteemi komponente ja käsitseb külmaaine 

mahuteid, järgides keskkonnaohutusele ja külmaine 

käitlemisele õigusaktides sätestatud nõudeid 

• hooldab sõiduki kliimaseadmeid, järgides õigusaktides 

sätestatud nõudeid keskkonnaohutusele ja gaaside 

käitlemisele külmaine koguse piiranguga seadmes kuni 3 kg 

• töötab vastutustundlikult, järgides fluoritud 

kasvuhoonegaaside ja alternatiivsete külmaainete käitlemisel 

õigusaktides toodud nõudeid 

• arvestab kliimaseadmete hooldusel ja remondil ning 

külmainete käitlemisel töötervishoiu, töö ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

Praktika 40 EKAP 

• planeerib tööülesandest lähtudes oma tegevuse meeskonna 

liikmena, järgides töötamisel ettevõttes väljakujunenud 

töörütmi 

• teeb nõuetekohaselt mootorsõidukite tehnohooldust, 

lähtudes tööülesandest, kasutades asjakohaseid töövahendeid 

ja -võtteid 

• viib läbi mootorsõiduki erinevate osade vajalikud hooldus 

ja remonditoimingud, lähtudes tööülesannetest ja tootja 

juhistest 

• arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja 

koostöövalmidust 

• kasutab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid 

ning täidab etteantud kvaliteedinõudeid 

• dokumenteerib tehtud tööd etteantud nõuete kohaselt 

kasutades digitehnoloogiat, erinevaid rakendusprogramme ja 

erialast sõnavara. 

Õpitee ja töö muutuvas 

keskkonnas, tase 4 
5 EKAP 

• Kavandab oma õpitee arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja 

tööalaseid võimalusi ning piiranguid 

• mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni 



väljakutseid, probleeme ja võimalusi 

• kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel omapoolse 

panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses 

• mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel 

ning on motiveeritud ennast arendama 

Valikõpingute moodulid (31 EKAP) 

Alusteadmised 

väikemasinatest 
2 EKAP 

• Õpilane suudab nimetada erinevaid väikemasinaid. Teab 

nende ehitust, liigitust ning nendele esitatud tehnilisi 

nõudeid. Tunneb väikemasinate ja mootorite hoolduse, 

diagnoosimise ja remondi tehnoloogiaid. 

• Hooldab ja remondib erinevaid väikemasinaid 

Elektri- ja hübriidautod 2 EKAP 

• tunneb elektri- ja hübriidautode ehitust ja tööpõhimõtet; 

teab elektri ja hübriidautode hooldamisel ja remondil 

kasutatavaid ohutusnõudeid; 

mõõdab ja salvestab elektrisignaale, hooldab ja vahetab 

elektri- või hübriidauto komponente 

Keevitus- ja tuletööde 

teostamine/AL 
5 EKAP 

• Kontrollib keevitusseadmete töökorrasolekut ja teeb 

ettevalmistused ohutuks keevitustööks. 

• Puhastab keevitatavad pinnad. 

• Tunneb erinevate materjalide tuleohtlikkust ning erinevate 

keevitusgaaside omadusi ja 

kasutusotstarbeid. 

• Valib antud tööks sobiva keevitusviisi, häälestab 

kasutatavad seadmeid ning sooritab keevitustööd korrektselt, 

järgides ohutusnõudeid. 

• Hindab keevise kvaliteeti ja järeltöötluse vajadust ning 

järeltöötleb keevisõmblused. 

Mootorsõiduki seadmete ja 

süsteemide tööparameetrite 

mõõtmised 

10 EKAP 

• omab ülevaadet erialastest andmebaasidest ja nende 

kasutamise võimalustest mootorsõiduki veaotsingu 

läbiviimisel 

• viib läbi mootorsõiduki seadmete ja süsteemide tehnilisi ja 

elektrilisi mõõtmisi, kasutades oskuslikult asjakohaseid 

seadmeid ja töövahendeid 

• kontrollib mootorsõiduki seadmete ja süsteemide 

seadistuste vastavust tootja andmetele ja selgitab välja 

kõrvalekalded mootorsõiduki seadistustes 

• tuvastab sõiduki mootori, jõuülekande, veermiku ja 

juhtimisseadmete diagnostika käigus kogutud andmete 

analüüsi põhjal mootorsõiduki rikke tekkepõhjused 

• dokumenteerib tehtud tööd vastavalt etteantud nõuetele, 

kasutades digitehnoloogiat ja asjakohast rakendustarkvara 

Mootorsõidukite 

gaasiseadmed 
2 EKAP 

• kirjeldab gaasiseadmete liigitust, üldehitust ja tööpõhimõtet 

annab ülevaate gaasiseadmete ja tema komponentide 

hooldusel ning remondil kehtivatest nõuetest; 

hooldab koos pädeva juhendajaga sõidukite gaasiseadmeid 

vajadusel vahetab ja remondib koos pädeva juhendajaga 

gaasiseadmeid; 

järgib oma tegevuses õigusaktides sätestatud tööohutuse ja 

keskkonnaohutuse nõudeid 

Mootorsõidukite 

informaatika 
3 EKAP 

• tunneb süsteemi- ja rakendustarkvara erinevusi 

• kasutab baastasemel kontoritöö tarkvara 

• paigaldab, häälestab ja hooldab juhendite alusel 

transporditehnika IT seadmeid, lähtudes protsessi eesmärgist 

• seadistab vastavalt juhendile transporditehnika IT 

programmeeritavad kontrollerid 



Mootorsõidukite ja nende 

varuosade müük 
2 EKAP 

• tunneb sõidukite ja varuosade hulgi- , jaemüügi ning E- 

kaubanduse korraldust 

• selgitab turunduse põhimõtteid 

• leiab vajaliku info toote kohta ja kirjeldab seda 

• mõistab logistika ja laomajanduse korraldust 

Mootorsõidukite 

järelteeninduse 

korraldamine 

2 EKAP 

• teenindab ja nõustab kliente vastavalt ettevõttes kehtivatele 

nõuetele 

• hindab sõiduki seisundit ja koostab vastavalt sellele 

remonttööde eelkalkulatsiooni koos materjalide 

maksumusega 

• järgib ettevõttes kehtivaid garantii-tingimusi, selgitab neid 

kliendile 

• planeerib ja valmistab ette tööde teostamise etapid 

• hindab teostatud tööde kvaliteeti lähtudes autotootja 

nõuetest 

Sõiduki tehnonõuded ja 

tehnonõuetele vastavuse 

kontrollimine 

3 EKAP 

• tunneb sõidukite tehnonõuetele aluseks oleva 

„Liiklusseaduse“ osa 

• selgitab määrustes kasutatavaid lühendeid ja mõisteid; 

• annab ülevaate sõidukite jaotusest kategooriatesse ja 

klassidesse; 

• annab ülevaate teeliikluses osaleva sõiduki ja tema 

varustusele esitatud nõuetest; 

• annab ülevaate mootorsõiduki ja selle haagise 

registreerimise korrast; 

• kirjeldab mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele 

vastavuse kontrollimise tingimusi ja korda; 

• teostab sõiduauto tehnokontrolli 

Valikõpingute valimine: 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 23 EKAP ulatuses ning õigus valida vaikmooduleid kooli 

teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast sätestatud korras. 

Lõpueksami lühikirjeldus: 

Lõpueksami sisu, korraldus ja hindamiskriteeriumid on kirjeldatud lõpueksami mooduli rakenduskavas. 

Kui lõpueksam on kutseeksam, siis toimub lõpueksam vastavalt kutsenõukogus kinnitatud kutseeksami 

sooritamise korrale ja juhendile 

Praktika kirjeldus: 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks 

mootorsõidukitehniku erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja 

elukestvaks õppeks 

Spetsialiseerumised 

Käesolev õppekava võimaldab spetsialiseeruda sõiduautotehnikale 

Õppekava kontaktisik 
Janek Pukka, janek.pukka@rak.ee 

 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: https://www.rak.ee/et/auto 
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