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Õppekava maht (EKAP): 30 

Õppekava koostamise 

alus: 

Kutsestandard: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4, Teeninduse 

kutsenõukogu otsus nr 32/05.05.2022. 

Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130. 

Õppekava õpiväljundid: 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, 

mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja-juhendajana erinevates ettevõtetes 

või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise ja 

teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks 

õppeks. 

 

Õpilane: 

puhastab ning hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondasid, lähtudes 

määrdumise ja saastumise põhjustest ning järgides tööohutuse, töötervishoiu- 

ja hügieeninõudeid; 

kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt koristusaineid, 

-tarvikuid, seadmeid, masinaid, abi- ja isikukaitsevahendeid; 

töötab iseseisvalt ja meeskonnas, juhendab kaastöötajaid, järgib teeninduse 

head tava ning kutse-eetikat; 

algatab ja rakendab mitmekesiseid, uudseid lahendusi eeldavaid 

tööülesandeid, kasutab digitehnoloogilisi vahendeid oma kutsetöös; 

analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset ning töötulemusi lähtuvalt 

kutsestandardi kompetentsusnõuetest ning elukestva õppe põhimõtetest 

Õppekava rakendamine: 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, mittestatsionaarne õpe, 

statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe 

Sihtrühm Põhiharidusega õppija 

Nõuded õpingute alustamiseks 

õpingute alustamise tingimus on 3. või 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja 

põhihariduse olemasolu 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate 

õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami 

sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

lõputunnistus koos hinnetelehega 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 

osakutse(d): 

  

puuduvad 

  

Õppekava struktuur 

Põhiõpingud 30 EKAP, millest: 



Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP 

Puhastamine, koristamine ja juhendamine sh praktika 17 EKAP 

Koristustööde mõõdistamine 3 EKAP 

Eripuhastustööd 5 EKAP 

Praktika on lõimitud põhiõpingute moodulitesse. Praktika maht vastavalt õppevormile (KÕS § 28). 

Põhiõpingute moodulid (30 EKAP) 

Õpitee ja töö muutuvas 

keskkonnas 
5 EKAP 

• kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja 

tööalaseid võimalusi ning piiranguid 

• mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme ning võimalusi 

• kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja 

teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises 

tähenduses 

• mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel 

ning on motiveeritud ennast arendama 

Puhastamine, koristamine 

ja juhendamine sh praktika 
17 EKAP 

• määratleb objekti koristusvajaduse, lähtudes mustuse liigist 

ja soovitud puhtuseastmest ning koostab koristusplaani 

• valib ja kasutab koristustarvikuid ja -masinaid 

• valib, doseerib ja kasutab koristusaineid sh desinfitseerivaid 

aineid 

• viib läbi erinevate töö- ja elukeskkondade hoolduskoristust 

ja suurpuhastust, kasutades koristusplaani ning juhindudes 

töötervishoiu- ja keskkonnanõuetest ning kutse-eetikast 

• töötab iseseisvalt ja meeskonnas, juhendab ja kontrollib 

väiksema kogemusega puhastusteenindajaid tööks 

ettevalmistamisel ning hoolduskoristus- ja 

suurpuhastustöödel 

Koristustööde 

mõõdistamine 
3 EKAP 

• kaardistab koristatavad pinnad, koristussagedused ning 

reaalse koristusaja 

• koostab tööjuhendid, kasutades mõõdistamise tulemusi 

Eripuhastustööd 5 EKAP 

• määrab eripuhastustööde vajaduse ja planeerib töö, võttes 

arvesse mustuse eripära, pinnakattematerjali ja soovitud 

tulemust 

• valib vastavalt eripuhastustööle koristustarvikud ja 

-masinad ning koristusained sh desinfitseeriva aine 

• süvapuhastab põrandad, mööbli ja esemed ning sise- ja 

välitingimustes erinevatel kõrgustel seinad, aknad ja laed, 

juhindudes oma töös kokku lepitud puhtuseastmest 

• töötleb puhastatud pinnad hooldus- või kaitseainetega 

• juhendab oma pädevuse piires eripuhastustööde läbiviimist 

Valikõpingute moodulid (0 EKAP) 

Spetsialiseerumised 

Eripuhastustööde spetsialist, tase 4 

Õppekava kontaktisik Janne Toom, janne.toom@rak.ee, 3295030 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: 

https://www.rak.ee/et/erialad/puhastusteenindaja-juhendaja-#puhastusteenindaja-juhendaja_ 
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