
 
 

Õppimisvõimalused Eesti kutseharidusasutustes 
 

• Kutseõppeasutused paiknevad kõikides 

maakondades üle Eesti ja erialade valik 

on lai ning erineb kooliti. Sobiva 

kutseõppe võimaluse leiavad endale 

erinevas vanuses ja erineva tasemega 

õppijad. 

 

• Kutseõppeasutused korraldavad lisaks 

tasemeõppele ka täiend- ja ümberõppe 

kursusi. 

 

• Eesti kutseõppeasutustes saab õppida valdavalt eesti keeles. Vene ja inglise keeles 

õppimise võimaluste kohta tuleb küsida infot otse kutseõppeasutuselt.  

 

• Enamik kutseõppeasutustest on riigi rahastatud ehk õppijale tasuta.  

 

• Projektipõhiselt ja kutsevaliku õppekava raames on koolidel võimalik õpilastele 

pakkuda eesti keele õpet. 

 

• Koolid pakuvad majutust ja toitlustamist. Õpilastel on õigus akadeemilisele 

puhkusele, saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega 

sätestatud tingimustel ja korras ning taotleda toetust koolilõuna kulude katmiseks, 

õppeasutuse ja elukoha vaheliste sõidukulude kompenseerimist. 

 

• Sobiva erialaõppega jätkamiseks soovitame esimese sammuna võtta ühendust 

Töötukassa karjäärinõustajaga infotelefon 15 501; Skype: tootukassa; e-post 

info@tootukassa.ee. Täpsemat infot erialade kohta saad otse kutseharidusasutuselt.  

 

Infot Eesti kutseõppe võimaluste, sh keeleõppe kohta Ukrainast saabunutele jagavad 

kutseõppeasutused:  

 

Riigikutseõppeasutused 

Eesti Merekool, Heino Elleri Muusikakool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Hiiumaa 

Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna 

Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Luua Metsanduskool, Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Räpina Aianduskool, 

Tallinna Ehituskool, Tallinna, Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Teeninduskool, Tallinna 

Majanduskool, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna 

Tööstushariduskeskus, Tartu Kunstikool 

mailto:info@tootukassa.ee
http://www.merekool.ee/
http://www.tmk.ee/
http://www.hkhk.edu.ee/uus/
http://www.hak.edu.ee/
http://www.hak.edu.ee/
https://kutsehariduskeskus.ee/
http://jkhk.ee/
http://www.kehtna.edu.ee/
http://www.kehtna.edu.ee/
http://www.ametikool.ee/
http://www.luua.ee/
http://www.olustvere.edu.ee/
http://www.olustvere.edu.ee/
http://www.hariduskeskus.ee/
http://www.rak.edu.ee/
http://www.aianduskool.ee/
http://www.ehituskool.ee/
http://www.tlmk.ee/
http://www.teeninduskool.ee/
https://www.tulemajanduskooli.ee/
https://www.tulemajanduskooli.ee/
https://muba.edu.ee/
http://www.tptlive.ee/
http://www.tthk.ee/
http://www.tthk.ee/
http://www.tartukunstikool.ee/


 
 

Viljandi Kutseõppekeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskool, Võrumaa Kutseharidusekeskus 

 

Munitsipaalkutseõppeasutused 

Tallinna Kopli Ametikool, Tartu Rakenduslik Kolledž 

 

Erakutseõppeasutused 

Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Juuksurite Erakool "Maridel", Eesti Massaaži- ja 

Teraapiakool, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 

 

Kutseõpet pakkuvad rakenduskõrgkoolid 

Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool  
 

 

 

 

 

 

 

Ajakohast informatsiooni haridusvõimalustest Eestis leiad Haridus- ja 

Teadusministeeriumi veebilehelt: 

Ukraina keeles www.hm.ee/uk  

Vene keeles www.hm.ee/ru/ukraina 

Inglise keeles www.hm.ee/en/ukrainian 

https://www.vikk.ee/
http://www.vkok.ee/et/
http://www.vigalattk.ee/
http://www.vigalattk.ee/
http://www.vkhk.ee/
http://www.tkak.ee/
http://www.kosmeetikakool.ee/
http://www.maridel.ee/
http://www.massaaz.ee/
http://www.massaaz.ee/
http://www.saksatk.ee/
https://www.lennuakadeemia.ee/
http://www.lahingukool.ee/
http://www.sisekaitse.ee/
http://www.ttk.ee/
http://www.ttk.ee/
http://www.nooruse.ee/
http://www.hm.ee/uk
http://www.hm.ee/ru/ukraina
http://www.hm.ee/en/ukrainian

