
                                                                                                                                 
 

  

 
1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Valgamaa Kutseõppekeskus 

Õppekava nimetus: 
(venekeelsetel kursustel nii 
eesti kui vene keeles): 

Puhastusteeninduse baaskursus 

Õppekava kinnitamise 
kuupäev ja käskkirja nr. 

 

Õppekavarühm: (täiendus- 
koolituse standardi järgi)  

Koduteenindus 

Õppekeel: eesti keel 
 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Ära märkida milliste erialaoskuste, 
haridustaseme koolitus on mõeldud; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute 
alustamiseks.  
Sihtgrupp: tööd alustavad puhastusteenindajad 
 
Õppe alustamise tingimused: 
Töötamine või soov alustada tööd puhastusteeninduse valdkonnas. 
 
 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  
 

• Märkab hoolduskoristuses eemaldatavat mustust, liigitab selle ja määrab mustuse 
eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja –tarvikud;  

• Valmistab koristustarvikud, koristab ruumid tulemuspõhiselt ning efektiivselt järgides 
töö- ja keskkonnaohutuse printsiipe, puhastab kasutatud koristustarvikuid ja masinaid; 

• käsitseb iseseisvalt olulisemaid koristustarvikuid, -masinaid; 
• eristab enamlevinud pinnakatted ja valib töövahendid ning puhastusmeetodid sellest 

lähtuvalt; 
• määratleb koristusvajaduse ja planeerib koristustööde järjekorra; 

               teostab eripuhastustööd vastavalt juhendile. 
• Arvestab tööohutuse-ning keskkonnakaitsenõuetega, säästes kliendi vara; 
• Suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 
 

  

 
 
 
 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 
Puhastusteenindaja, tase 3  
Läbivad kompetentsid: 
B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine (tegevusnäitajad 1-5) 
B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine (tegevusnäitajad 1-4) 
B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine (tegevusnäitajad 1-4) 
B.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus (tegevusnäitajad 1-4) 
 
 
 

 
3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  64 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 64 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

30 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

34 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: - 

 
 

4. Koolituse sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalid ja lõpetamise nõuded 
Õppe sisu 
 
Auditoorne õpe: 30 tundi 

1. Sissejuhatus, koristamise ja puhastamise algtõed. 
2. Koristus ained, jagunemine, kasutamine. Doseerimine. 
3. Koristus liigid, meetodid, otstarbekus. 
4. Koristustarvikud, tarvikute hooldus, koristusmasinad, hooldus. 
5. Pinnakatted. Hooldamine, puhastamine, eristamine, sobivus. 
6. Erinevate objektide koristamine, mõõdistamine, tööde planeerimine. 
7. Klienditeenindus, ohutus, isikukaitsevahendid, olmeparasiidid, mõisted (TLS) 

 
Praktiline õpe: 34 tundi 

1. Koristustööde planeerimine ja läbiviimine. 
2. Koristustarvikute, -meetodite ja -vahendite valik lähtuvalt pinnakattematerjalist ning 

ruumi otstarbest.  
Praktilised puhastustööd erinevates töökeskkondades, sh akende jm klaaspindade puhastus. 
 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10432667/pdf/puhastusteenindaja-tase-3.5.et.pdf


                                                                                                                                 
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  
 
Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Kirjalik test 50 % õigete vastustega 

Praktilised tööd Praktiliste tööde läbiviimist iseseisvalt. Hinnatakse 
tarvikute valikut, tööde järjekorda, töömeetodi valikut,  
aseptikat, jne ning töö on põhjendatud, otstarbekas ja 
kuluefektiivne. 

 
Väljastatav dokument: 
Tunnistus 
Tõend 

 
5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  
 
Piret Ruusmann - Puhastusteenindaja 4 taseme kutse. 
 
 

 
 
Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
Piret Ruusmann,, koolitaja, carmpiret@gmail.com 
 


