
  

 

Täienduskoolituse õppekava: Puhastus-ja koduteenindus 

 

Õppekavarühm: 814-Koduteenindus  

Õppe kogumaht:  

Õppe kogumaht on 2048 akadeemilist tundi, mis jagunevad 70 õppenädala vahel järgnevalt: 

Auditoorne töö: 1533 teoreetilis-praktilist kontakttundi 

Praktiline töö:  515 tundi töös õppimist ja praktikat 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Puhastus- ja koduteeninduse õppesse on oodatud erivajadusega tööealised inimesed, kes 

soovivad omandada oskusi võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja võimetekohaseks tööks 

puhastusteeninduse  ja/või  kinnisvarahoolduse valdkonnas ning kelle tervislik seisund 

võimaldab töötada valitud erialal. Õpingud on kohandatud toimetuleku ja lihtsustatud õppes 

põhihariduse omandanud õppijatele.  

Õppe alustamise tingimused: 

1) vähemalt põhiharidus või sellega võrdsustatud haridus. Kursusel võivad osaleda ka 

põhihariduseta inimesed, kes on ületanud koolikohustuse vanusepiiri.  

2) Kursusele vastuvõtu aluseks on Keskuse hindamismeeskonna otsus.  

 

Kursusel osalemiseks on vajalik: 

• stabiilne terviseseisund, mis võimaldab õppes osaleda; 
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• õppes osalemiseks piisav keeleoskus 

• võime orienteeruda ja iseseisvalt tuttavas ümbruses liikuda 

• võime järjepidevalt keskenduda ülesannete täitmisele 

 

Kursusel ei saa osaleda inimene, kellel keskuse hindamismeeskonna hinnangul: 

 esinevad käitumis- või isiksushäired, mille tõttu on ta keskuse teiste klientide ja 

töötajate suhtes agressiivne või ohustab nende või keskuse vara, samuti kui inimene 

ei suuda aktsepteerida üldiselt tunnustatud käitumistavasid; 

 on madal pingetaluvus, mis ei võimalda õppes osalemist või kursusel osalemine võib 

ohustada inimese vaimset ja/või füüsilist tervist; 

 on võimalik leida eesmärgipärasemat rakendust väljaspool keskust. 

Kursuse eesmärk 

Puhastus- ja koduteeninduse kursuse eesmärgiks on võimaldada õppijal: 

 omandada oskused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja võimetekohaseks tööks 

puhastusteeninduse  ja/või  kinnisvarahoolduse valdkonnas 

 kujundada valmisolek võimalikult iseseisvaks sotsiaalseks toimetulekuks ja positiivne 

ellusuhtumine;  

 arendada oma õpi- ja tööharjumusi töötamiseks avatud tööturul, kaitstud töös või 

muudes töö vormides vastavalt oma võimekusele. 

Õpiväljundid  

Koolituse läbinud õppija: 

1. väärtustab valitud kutset ja eriala ning omab kogemust puhastusteenindusest kui elatise 

teenimise võimalusest; 

2. järgib juhendamisel töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel 

töötervishoiu, töö- ja keskkonna ohutuse nõudeid; 

3. teeb juhendamisel koostööd ja osaleb meeskonnatöös, oskab juhendamisel ennast ja 

oma tööd hinnata ja analüüsida. 

4. saab juhendamisel hakkama võimalikult iseseisvalt igapäevaelu tegevustega – oskab 

planeerida toiduainete ostmist ja igapäevase toidu valmistamist ning tuleb toime rõivaste 

ja kodutekstiilide õige hooldamisega; 

5. teeb juhendamisel nii sise- kui välistöödel hooldus- ja koristustöid; 

6. töötab juhendamisel regulaarselt ja järjepidevalt minimaalselt 4 akadeemilist tundi 

päevas. 



  

Õppesisu  

Mooduli nimetus Maht (tundi) Õpiväljundid 

Toiduvalmistamine kodus 
 Menüü koostamine 

 Poes käimine, raha arveldus 

 Lihtsad kodused toidud 

 Töötervishoid 

 Koristustööd köögis 

 

220 2, 3, 4 

Olmetööd 
 Koristustööd kodus 

 Puhastusmeetodid 

 Puhastustarvikud ja nende käsitsemine 

 Hügieen, tööohutus ja esmaabi 

 Kodukeemia 

 Kinnisvarahooldustööd 

283 2, 3, 4 

Rõiva- ja kodutekstiilide hooldus 
 Tekstiilid korteris 

 Pesu pesemine ja triikimine 

 Erinevad rõivad ja materjalid 

158 2, 3, 4 

Köögitööd 
 Mitme-käiguline lõunasöök 

 Põhiseadmed ja vahendid toiduvalmistamisel 

 Tervislik toitumine 

 Kahjurid 

 Jäätmemajandus 

 Erinevad abitööd keskuse sööklas 

144 1, 2, 3, 4 

Puhastusteenindus 
 Üldruumide koristus 

 Erinevad pinnakattematerjalid ja nende 
hooldus 

 Koristuse planeerimine ja suurpuhastus 

 Puhastusained ja doseerimine 

 Ergonoomika 

384 1, 2, 3, 6 

Töös õppimine (85 t I aastal ja 145 tundi II aastal) 

 Töötamine praktikandina individuaalsel 
juhendamisel ettevõttes 

230 1, 2, 3, 5, 6 

Käeline tegevus 
 Kultuuri ja kunsti mõiste 

 Kompositsiooniõpetus 

 Värviõpetus 

 Ornament 

 Kunstitehnikad 

 Käsitöötehnikad 

62 3 

Arvutiõpetus 
 Üld-teadmised 

 Tekstitöötlus 

 Loovuse arendamine 

 Eesti infoteenused veebis 

62 3 

Loovtegevused 
 Suhtlemistreening 

79 3 



  

 Keha- ja rütmitunnetuse arendamine 

 Tähelepanu- ja mälu arendamine 

 Peenmotoorika arendamine 

 Ühis- ja liikumismängud 

Inimeseõpetus 

 Isiklik hügieen ja sotsiaalne toimetulek 

31 3, 4 

Kehaline arendamine 
 Teadlikkuse tõstmine õigetest asenditest 

liikumisel, töötamisel ja spordi tegemisel 

 Kehaliste võimete arendamine 

 Enesekindluse ja iseseisva toimetuleku 
parandamine 

110 3 

Praktika 
 Töötamine praktikandina individuaalsel 

juhendamisel ettevõttes 

 Kindlate tööülesannete täimine ettevõttes 

285 1, 2, 3, 5, 6 

 

Õppekeskkond 

Integreeritud teoreetilis-praktiline auditoorne töö toimub keskuse ruumides: õppeklass, 

puhastusteeninduse labor, õpilaskodu ühiskasutatavad ruumid, keskuse söökla ja kohvik ning 

õppeköök. Praktika toimub individuaalsel juhendamisel ettevõttes. 

Õppematerjalid 

 Kalbin, K., Mets, M. (2013) Lihtne kokaraamat. Innove 

 Alt, H, Puusepp, K., Toom, J. (2010) Koristamine - see on lihtne? Töövihik õpilasele. 

Innove 

 Kalbin, M. (2012) Koristamine, Tööraamat. Innove 

 EVS/PK 35 (2009) Koristusvaldkonna sõnaraamat  

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Õpingute lõpetamiseks on õppija: 

 omandanud õpiväljundid täies mahus 

 läbinud praktika 100% 

 on sooritanud puhastustööde eksami positiivsele tulemusele 

 

Õpiväljundite hindamine toimub vastavalt keskuses kinnitatud hindamisjuhendile. 



  

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Kõik õppekavas kirjeldatud õpiväljundid saavutanud õppijale väljastatakse tunnistus koolituse 

läbimise kohta. Juhul, kui õppija ei saavutanud kõiki nõutud õpiväljundeid väljastatakse talle 

tõend koolitusel osalemise kohta. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus  

Puhastus- ja koduteeninduse õpetaja: 

1)  Omab õpetatavas valdkonnas kutse- või kõrgharidust või muu valdkonna kutse-või 

kõrgharidust ning erialast täienduskoolitust õpetatavas valdkonnas. 

2)  Omab pedagoogilist haridust või on läbinud pedagoogilise täienduskoolituse või 

omab vähemalt 3 aastast kogemust erivajadustega inimeste õpetamisel 

Sotsiaalset toimetulekut toetavate moodulite õpetaja: 

1) Omab õpetatavas valdkonnas kutse- või kõrgharidust või muu valdkonna kutse-või 

kõrgharidust ning erialast täienduskoolitust õpetatavas valdkonnas. 

2)  Omab eripedagoogilist haridust või on läbinud eripedagoogilise täienduskoolituse või 

omab vähemalt 3 aastast kogemust erivajadustega inimeste õpetamisel 

 

Koolitaja andmed 

Maritana Kala, e-post maritana.kala@astangu.ee 

Töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2008. a õpetajana ning on puhastus- 
ja koduteeninduse õppesuuna juht. 1984. a on lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalureuseõppes 
koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eeriala. On läbinud ernevaid puhastusteeninduse 
valdkonna koolitusi ning 2011. a baaskoolituse tööks erivajadusega inimestega. 

 

Marit Mets, e-post marit.mets@astangu.ee 

Töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2011. aastast õpetajana. 2011.a on 
lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes eripedagoogika eriala ning 2013.a Tallinna 
Ülikooli magistriõppes eripedagoog-nõustaja eriala.  

 

Raido Sirvi, e-post raido.sirvi@astangu.ee  

Töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2011. aastast õpetajana. Lõpetanud 
2009. a Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõppes arvutiteeninduse eriala ning 
2013.a . Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala. Alates 2013. a õpib 
Tallinna Ülikooli magistriõppes kutseõpetaja erialal.  
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Kristi Moosus, e-post kristi.moosus@astangu.ee 

Töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2003.aastast viipekeeletõlgina, 

aastast 2012 kunstiõpetajana. 

 

Harry Gustavson, e-post harry.gustavson@astangu.ee 

 
Töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses alates 2005. aastast õpetajana. 1966. a on 
lõpetanud Eesti Teatriühingu Õppestuudio nukunäitleja eriala, 1972. a Tartu Ülikooli inglise 
keele õpetaja filoloogi eriala, võrdsustatud kõrgharidus magistrikraadiga. On töötanud 
aastatel 1965-2001 Nukuteatris näitlejana, direktori asetäitjana ning hiljem Padise Põhikoolis 
ja Audentese Lastekoolis õpetajana.  
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