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Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 55 

„Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava“ 

lisa 2 

 

 

Trükitehnoloogia eriala põhiõpingute moodulid 

 

Mooduli 

nr 

Mooduli nimetus Maht Eesti kutsehariduse 

arvestuspunktides (EKAP) 

1 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas  5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning 

piiranguid 

2) mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni väljakutseid, probleeme  ning 

võimalusi  

3) kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel 

enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses 

4) mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on motiveeritud ennast 

arendama 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja 

isikuomadusi, sh õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava erialaga  

 sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja 

põhjendab neid 

 koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani, arvestades oma 

huvide, ressursside ja erinevate keskkonnateguritega   

 selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

 kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku ettevõtluskeskkonda 

 selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi  

 kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtudes nende eesmärkidest 

 valib enda karjääri eesmärkidega sobiva organisatsiooni ning kirjeldab selles enda 

võimalikku rolli  

 seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud organisatsiooniga ning toob välja 

probleemid ja võimalused  
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 analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb meeskonnatööna probleemi 

ühiskonnas  

 kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi, kasutades loovustehnikaid   

 kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist 

väärtust 

 valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse probleemile  

 koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud lahenduse elluviimiseks 

 analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või tegevustes 

 kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning 

koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid 

 selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada 

otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

 selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas 

keskkonnas 

2 Trükiste tootmine 31 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet trükitööstusest, omandab põhiteadmised ja -oskused mis võimaldavad töötada 
trükivaldkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest ning mõistab oma vastutust trükiste tootmise protsessis. 

Õpiväljundid 

Õpilane 
1) mõistab trükitööstuse rolli majanduses, 

lähtudes peamistest arengusuundadest 

2) mõistab erinevaid trükitehnoloogiaid ja 

nende kasutusvaldkondi, lähtudes 

trükitoodangust ja kasutatavatest 

materjalidest 

3) mõistab trükiste tootmise protsessi, 

lähtudes trükitööstuse eripäradest 

4) mõistab enda ja meeskonnatöö ning 

organisatsiooni seoseid, lähtudes trükiste 

tootmise protsessist 

5) mõistab trükitoote hinna kujunemist 

vastavalt tootmisprotsessile 

6) tunneb värviõpetuse- ja halduse 

põhimõtteid vastavalt standarditele 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 kirjeldab ja selgitab trükitööstust kui majandusharu, selle ajalugu ja arenguid Eestis ning 

mujal maailmas 

 kirjeldab trükitööstuse majanduslikku, kultuurilist, sotsiaalset ja ökoloogilist mõju, 

lähtudes sh keskkonnasäästliku tootmise põhimõtetest 

 võrdleb, sh praktikal meeskonnatööna erinevaid trükitehnoloogiaid, lähtudes 
trükitoodangust ja kasutatavatest materjalidest 

 loetleb ja võrdleb peamisi Eesti trükikodasid toodangu lõikes ning kirjeldab trükiste 

ülesehituse põhimõtteid 

 kirjeldab ja selgitab üldistatult trükiste tootmise protsessi, võttes arvesse tööohutuse 
nõuded, ergonoomilised töövõtted ja keskkonnasäästliku toomise põhimõtted 

 kirjeldab ja selgitab trükiettevalmistust vastavalt trükikoja töökorraldusele ja 

standarditele 

 analüüsib, sh praktikal trükiprotsessi vastavalt trükikoja töökorraldusele ja standarditele 

 kirjeldab ja selgitab trükiste järeltöötlust ja logistikat vastavalt trükikoja töökorraldusele 
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7) kasutab trükiste tootmisega seotud 

terminoloogiat ning väljendab ennast eesti, 

inglise ja vene või saksa keeles arusaadavalt 

8) seostab keemia- ja füüsikaalaseid teadmisi 

trükitööstuses kasutatavate materjalide valikul 

ning värviõpetuse ja -halduse põhimõtete 

rakendamisel 

ja standarditele 

 selgitab enda ja meeskonnaliikmete tööülesannete jaotust organisatsioonis ja vastutust 
trükiste tootmise protsessis 

 selgitab enesetäiendamise vajalikkust lähtuvalt tehnoloogia arengust 

 arvestab meeskonnatööna vastavalt etteantud andmetele tabelarvutustarkvara abil 

trükise hinna 

 koostab vastavalt etteantud andmetele trükise tellimuse töökäsu 

 kirjeldab ja selgitab värvihalduse vajalikkust ja põhimõtteid vastavalt standarditele 

3 Trükikvaliteedi juhtimine 21 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime trükise kvaliteedi hindamisega, kasutades densito- ja spektrofotomeetrit, võttes aluseks 
kehtivad ISO ofsettrükistandardid ning oskab käsitseda printereid ja kalibreerida monitore. 

Õpiväljundid 

Õpilane 
1) mõistab ofsettrükistandardeid ja nende 

rolli trükikvaliteedi tagamisel 

2) kasutab värvinäidiste valmistamise 

seadmeid vastavalt 

ofsettrükistandarditele 

3) kasutab trükikvaliteedi kontrollimise 

seadmeid ja tarkvara, lähtudes 

kvaliteedinõudmistest 

4) hindab trükikvaliteeti vastavalt kehtivatele 

5) ofsettrükistandarditele ja/või trükikoja 

nõudmistele 
6) tagab trükikvaliteedi parameetrite vastavuse 

7) ofsettrükistandarditega ja/või trükikoja 

nõudmistega 

8) kasutab trükiste tootmisega seotud 

terminoloogiat ning väljendab ennast eesti ja 

inglise keeles arusaadavalt 

9) seostab matemaatikateadmisi ja füüsikalisi 

suurusi ofsettrükistandarditega trükikvaliteedi 

juhtimisel 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 kirjeldab ofsettrükistandardite sisu ja selgitab nende rolli trükikvaliteedi tagamisel 

 seadistab, sh praktikal printerid ja monitorid ning hooldab neid vastavalt 

kasutusjuhenditele 

 valmistab, sh praktikal värvinäidiseid vastavalt offsettrüki standarditele ja seadmete 

kasutusjuhenditele 

 analüüsib juhendamisel, sh praktikal värvihaldustarkvara abil värvinäidiste 

ofsettrükistandardi profiilile vastavust 

 mõõdab, sh praktikal trükise proovitõmmiseid ja värvinäidiseid densitomeetri ja/või 

spektrofotomeetriga 

 hindab, sh praktikal trükise vastavust ofsettrükistandardile, värvinäidisele ja/või 

trükikoja nõudmistele 

 seostab, sh praktikal meeskonnatööna mõõdetud kvaliteediparameetrid 

trükiparameetritega 

 hindab ja teeb järeldused, sh praktikal ofsettrükikvaliteedi tagamiseks vastavalt 

ofsettrükistandarditele ja/või trükikoja nõudmistele 

4 Digitaaltrükk 12 EKAP 
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Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet digitaaltrüki valdkonnast ning tuleb toime digitrükiseadme hooldamise ja 
digitrükiseadmel trükkimisega. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) hooldab digitrükiseadmeid vastavalt 

seadme kasutusjuhendile 

2) tagab digitrükiseadme töötamise 

vastavalt trükikvaliteedi juhtimise ja 

trükikoja nõuetele 

3) kasutab digitrükiseadmeid, arvestades 
trükiprotsessi ja järeltöötluse vajadustega 

4) kasutab digitaaltrükiga seotud terminoloogiat 

ning väljendab ennast eesti ja inglise keeles 

arusaadavalt 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 eristab vastavalt trükitoodangu liikidele digitrükis kasutatavaid seadmeid ja 

tehnoloogiaid 

 kirjeldab ja selgitab digitrükiseadme hoolduse põhimõtteid 

 vahetab, sh praktikal vastavalt trükiseadme juhendile kulumaterjale 

 kalibreerib juhendamisel, sh praktikal digitrükiseadet vastavalt seadme juhendile ja 

trükitava materjali profiilile  

 seadistab juhendamisel, sh praktikal trükiseadme ja RIP-i vastavalt tööülesandele 

 hindab failide sobivust, sh praktikal digitrükiprotsessile ja järeltöötluse vajadustele 

 hindab ja tagab juhendamisel, sh praktikal digitrüki kvaliteedi vastavalt trükikoja 

nõuetele 

5 Trükiettevalmistus 26 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime poognamontaažiga vastavalt toote ja trükimasina parameetritele ning valmistab trükiplaadid 
tootmisprotsessi vajadustest lähtuvalt. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kontrollib ja korrigeerib digitaalseid 

originaale, lähtudes valdkonna 

standardist 

2) teeb ja kontrollib poognamontaaži, lähtudes 

töövoost 
3) seadistab RIP-i tarkvara, lähtudes 

tootmisprotsessist 

4) kooskõlastab RIP-itud originaalid vastavalt 

trükikoja töökorraldusele 

5) valmistab trükiplaate lähtuvalt 

tootmisprotsessist, arvestades 

keskkonnaohutusega 

6) kasutab trükiettevalmistusega seotud 

terminoloogiat ning väljendab ennast eesti ja 

inglise keeles arusaadavalt 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 valib vastavalt vajadusele ning seadistab tööülesande kohaselt, sh praktikal 

trükiseadmele ja trükitavale materjalile vastava kontrollprofiili 

 kasutab, sh praktikal digitaalsete originaalide kontrollimisel ja korrigeerimisel 

kontrollimise- ja graafikatarkvara 

 koostab vastavalt tööülesandele, sh praktikal kontrolli läbinud digitaalsetest 

originaalidest poognamontaaži 

 kontrollib meeskonnatööna, sh praktikal ekraanil või poogna väljatrüki abil montaaži 

vastavust trükiplaadile, trükitavale materjalile, järeltöötluse vajadusele ning töökäsule 

 valmistab, sh praktikal vastavalt vajadusele ja töökorraldusele poognaväljatrükist 

maketi 

 seadistab, sh praktikal RIP-i ja valib sobivad rastriparameetrid vastavalt tööülesandele 

ning teeb väljundfaili 

 kooskõlastab vastavalt töökorraldusele, sh praktikal kliendiga ja teiste tööprotsessis 

osalejatega väljundfaili ning vajadusel viib sisse parandused 

 kasutab, sh praktikal trükiplaadi valmistamisel seadmeid vastavalt kasutusjuhenditele ja 
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7) rakendab matemaatikateadmisi 

trükiettevalmistuses ja keemiaalaseid teadmisi 

trükiplaadi valmistamisel 

trükiprotsessile, järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid 

 hindab, sh praktikal trükiplaadi kvaliteeti, kasutades mõõteseadmeid 

6 Trükiste kujundamine 18 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime kujundustöö kavandamise, kujundamise ja digitaalsete originaalide valmistamisega 

ning mõistab kujundusgraafika rolli trükiste tootmise protsessis. 

Õpiväljundid 

Õpilane 
1) kavandab trükise kujundusprotsessi, 

lähtudes tellimusest, trükiste kujundamise 

põhimõtetest ja tootmisprotsessi vajadustest 

2) hindab ja korrigeerib kujundustöö 

algmaterjalide vastavust tellimusele, 

tootmisprotsessi- ja kvaliteedinõuetele 

3) kujundab ja küljendab planeeritud 

trükise, arvestades tootmisprotsessi 

vajadustega ning kujundamise 

põhimõtetega 

4) valmistab kujundusfailist digitaalse 

originaali vastavalt tellimusele 

5) kasutab trükiste kujundamise ja 

graafikatarkvaradega seotud terminoloogiat 

ning väljendab ennast eesti ja inglise keeles 

arusaadavalt 

6) rakendab matemaatika- ja kujundusalaseid 

teadmisi trükiste kujundamisel 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 koostab meeskonnatööna, sh praktikal tööplaani vastavalt tellimusele ja ettenähtud 

ajagraafikule, vajadusel nõustades tellijat parimate trükitehniliste lahenduste valikul 

 kontrollib, sh praktikal ja vajadusel valmistab teksti ette tekstitöötlusprogrammis 

vastavalt trükise küljendamise nõuetele 

 kontrollib ja vajadusel töötleb, sh praktikal kujundustöö algmaterjali, kasutades sobivaid 

tarkvaralahendusi ja töövõtteid, võttes aluseks tellimuse ja tootmisprotsessi nõudmised 

ning teeb kujundatava trükise maketi 

 kujundab graafilisi objekte ja salvestab, sh praktikal sobivasse failiformaati vastavalt 

graafikatarkvara ristkasutuse vajadusele 

 küljendab trükise, sh praktikal vastavalt tellimusele ja trükitehnilistele nõudmistele 

 kooskõlastab tellijaga ja dokumenteerib kujunduse, sh praktikal, lähtudes 

klienditeeninduse põhimõtetest 

 valib tootmisprotsessiks sobiva PDF seadistuse, sh praktikal ja valmistab digitaalsed 

originaalid, võttes aluseks standardid ja tootmisprotsessi nõudmised 

7 Multimeedium 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime multimeediumipõhiste toodete kavandamise, koostamise ja haldamisega. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kavandab, koostab ja haldab 

veebilehestikke vastavalt 

veebikeskkonna nõudmistele 

2) haldab multimeediaobjekte vastavalt 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 kavandab meeskonnatööna, sh praktikal multimeediumi toote, lähtudes kasutajakeskse 

disaini põhimõtetest 

 koostab ja haldab, sh praktikal staatilisi ning sisuhaldussüsteemi abil loodavaid 

veebilehestikke erinevatele väljundseadmetele ning platvormidele 
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väljundi spetsiifikale 

3) kohandab trükimeedia veebikeskkonna 

nõudmistele vastavaks 

4) kasutab IT-terminoloogiat ning väljendab 

ennast eesti ja inglise keeles arusaadavalt 

5) seostab multimeediumi struktuuri matemaatikaga 

 haldab multimeediaobjekte, sh praktikal, kasutades spetsiaalset tark- ja riistvara 

 kohandab multimeediaobjekte, sh praktikal väljundseadmetele sobivaks, kasutades 

vastavat tarkvara 

 optimeerib, sh praktikal trükinõudmiste järgi tehtud kujunduse veebikeskkonna 

nõudmistele vastavaks, kasutades spetsiaalset tark- ja riistvara 

8 Trükimasinad 21 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime trükimasina tehnilise seisukorra hindamise, hooldamise ja seadistamisega. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) mõistab trükimasinate ehitust vastavalt 

tehnilisele dokumentatsioonile 

2) seadistab trükimasina vastavalt kasutusjuhendile 
3) hooldab trükimasinat vastavalt 

hooldusjuhendile ja trükikoja nõudmistele 

4) tagab trükimasina tehnilise korrasoleku 

vastavalt tehnilise dokumentatsioonile 

5) kasutab trükimasinatega seotud terminoloogiat 

ning väljendab ennast eesti, inglise ja vene või 

saksa keeles arusaadavalt 

6) rakendab füüsika- ja keemiaalaseid 

teadmisi trükiprotsessis 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 kirjeldab ja selgitab üldistatult trükimasinate ehitust ja tööpõhimõtteid vastavalt 

kasutusjuhendile ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtetele 

 tuvastab trükimasina tehnilise seisukorra ja kirjeldab masina tehnilisi võimalusi 
vastavalt kasutusjuhendile, tehes seda ka praktikal 

 kontrollib trükimasina kuluvate detailide seisukorda, sh praktikal ja vajadusel asendab 

vastavalt hooldusjuhendile ja tehnilisele dokumentatsioonile 

 kontrollib trükimasina veerevate detailide ja määrdeainete seisukorda, sh praktikal ning 

vajadusel asendab detailid vastavalt hooldusjuhendile ja tehnilisele dokumentatsioonile 

 kontrollib turvalülitite korrasolekut vastavalt ohutusjuhendile, sh praktikal 

 kontrollib iseseisvalt trükisõlmede korrasolekut ja hooldab ning reguleerib 

meeskonnatööna vastavalt kasutusjuhendile, sh praktikal 

9 Trükkimine 32 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime erinevate ja kvaliteedinõuetele vastavate trükitoodete trükkimisega. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) valmistab ette trükimaterjalid, arvestades 

tootele esitatavaid nõudeid 

2) sisestab trükimasinasse parameetrid 

vastavalt tööülesandele 

3) seadistab ja häälestab ofsettrükimasina 

kvaliteetse toodangu trükkimiseks 

4) tagab ofsettrükimasina stabiilse töö ja 

hindab toodangu kvaliteeti lähtuvalt 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 hindab, sh praktikal vastavalt tööülesandele materjalide koguseid ning varustab 

trükimasina vajalike materjalidega 

 valmistab ette trükiplaadid, sh praktikal ja sisestab need masinasse vastavalt 
trükiseadme spetsiifikale 

 sisestab trükimaterjali formaadi paksuse ning eelhäälestab värviaparaadi vastavalt 

tööülesandele, tehes seda ka praktikal 

 kontrollib ja vajadusel reguleerib värviaparaati, kuivatusseadet, niisutusaparaati ning 

haarajaid, sh praktikal vastavalt trükitavale materjalile 
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trükistandarditest 

5) järgib ofsettrükimasina töö lõpetamise 

nõudeid, tagades tootmise jätkamise 

6) kasutab trükkimisega seotud terminoloogiat ning 
väljendab ennast eesti, inglise ja vene või saksa 
keeles arusaadavalt 

7) töötab trükimasinaga, lähtudes 

ergonoomika, tööohutuse- ja 

keskkonnasäästliku tootmise 

põhinõuetest 

8) rakendab matemaatika-, füüsika- ja 

keemiaalaseid teadmisi trükiprotsessis 

 seadistab paberi söötmisseadme ja väljatoomise, reguleerib poognaliikumise, otsa- ja 

külgtõkised ning kokkutrükki, sh praktikal 

 kontrollib proovitõmmise vastavust trükistandardile ja hindab sarnasust proovitrükiga, 

sh praktikal 

 järgib iseseisvalt protsessile ja toodangule esitatud, sh praktikal kvaliteedinõudeid ja 

võimalusel lahendab meeskonnatööna tekkinud probleemid 

 markeerib valmistoodangu ja täidab vajaliku dokumentatsiooni, sh praktikal vastavalt 

töökorraldusele 

 puhastab meeskonnatööna vajalikud trükimasina osad ja tagab trükimasina valmisoleku 

järgnevaks protsessiks vastavalt seadme kasutus- ja ohutusjuhendile, sh praktikal 

 edastab vajadusel informatsiooni järgnevate tööoperatsioonide kvaliteetseks 

tegemiseks, sh praktikal 

 selgitab erinevate harjutuste mõju erinevatele lihasgruppidele ja töövõimele 

 kavandab ja sooritab töövõimet taastavate harjutuste kompleksi koos põhjendustega 

vastavalt etteantud juhendile 

 




