
 

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Koduteenindus 

Õppekava nimetus Puhastusteenindaja 

Cleaner 

Õppekava kood EHIS-es 214353 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 
kutsekeskharidus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

 X      

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppekava koostamise alus: 
Puhastusteenindaja, tase 3 kutsestandard. Teeninduse kutsenõukogu otsus nr 32, 05.05.2022;  

Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr.130 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses. Õpe loob 

eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.  

Õppekava õpiväljundid:  

Õpilane:  

teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid ja seadmeid 

ning oskab neid kasutada; 
täidab elukeskkonna puhtana hoidmisel iseseisvalt tööülesandeid, mis on üldjuhul stabiilsed või vähesel määral muutuvad, vastutab 

oma tööülesannete täitmise eest; 
lahendab optimaalselt kutse- ja erialaseid probleeme, kasutades üldlevinud allikaid ja vajadusel muudab oma käitumist; 

käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult koristustöödel kasutatavaid masinaid ja seadmeid; 
juhindub oma töödes keskkonnanõuetest, kasutab ökonoomselt ja tervist säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja 

masinaid;  

kasutab interneti võimalusi nii tööalastel kui isiklikel eesmärkidel;  

seab juhendamisel endale karjäärieesmärke ja seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega. 

Õppekava rakendamine: 
Põhihariduseta õppijad. Statsionaarne koolipõhine, töökohapõhine ja mittestatsionaarne õpe. 

Nõuded õpingute alustamiseks: 
õpingute alustamiseks haridusnõue puudub 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite 

saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus 

sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite 

saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: 

Puhastusteenindaja, tase 3 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: 

Tunnistus 

Õppekava struktuur:  
Põhiõpingute moodulid (53 EKAP) 

Nimetus Maht Õpiväljundid 

Sissejuhatus kutseõpingutesse           2 EKAP mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu lähtuvalt kutsestandardi nõuetest ning 

õppekorraldust; tutvub puhastus-, toitlustus- ja majapidamisteenuseid 

pakkuvate ettevõtete ning nende tegevusega; mõistab töötervishoiu tähtsust 

ning nõudeid ja demonstreerib esmaabi kursuse läbimise järel esmaabi 

andmise oskusi; valib kutsetöö spetsiifikaga sobivaid rühi-, koordinatsiooni-, ja 

võimlemisharjutusi 

Puhastamine ja koristamine sh 40 EKAP määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes mustuse liigist ja astmest ning 
praktika koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele; valib ja kasutab 



 

koristustarvikuid ja –masinaid; valib, doseerib ja kasutab koristusaineid; viib 

läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust; mõistab tööjuhendi materjalikulu ja 
ajakulu tähtsust 

Eripuhastustööd 6 EKAP puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele  
sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; 

vajadusel töötleb puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega. 

puhastab seinad ja aknad mustusest, sh tavapärasest kõrgemad seinad ja 

aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid,  
-tarvikuid, -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); 

vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, 

kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -

tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb puhastatud põrandad 

kaitseainetega. 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas       5 EKAP seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma võimalusi ning 
piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste 

jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma 

vastutust enesearendamisel ja tööalase karjääri kujundamisel 

Valikõpingute moodulid (7 EKAP) 

Nimetus Maht 

Valikpagaritoodete valmistamine 5 EKAP 

Arvutiõpetus 1 EKAP 

Toiduvalmistamise alused 3 EKAP 

Kutsealane soome keel 3 EKAP 

Valikõpingute valimise võimalused: 
Õpilasel on võimalik valida 7 EKAP ulatuses valikõpingute moodulite hulgast. Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest 

õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

Praktika: 
Põhiõpingutest moodustab praktika 30.00 EKAPit. 

Spetsialiseerumised: 

 Eripuhastustöötaja, tase 3 

Spetsialiseerumise õpiväljundid: 

Eripuhastustöötaja puhastab mööbli ja esemed, kasutab mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -

tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid, sh vajadusel töötleb puhastatud mööblit ja esemeid 

hooldus- või kaitseainetega; 
puhastab seinad ja aknad mustusest, kasutab sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, 
-aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); puhastab põrandad, vajadusel eemaldab 

kaitsekihi; kasutab mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, 

-aineid ja abivahendeid, vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega 

Õppekava kontaktisik: 
Janne Toom 
Õpetaja 
Telefon , janne.toom@rak.ee 

Märkused: 
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 Rakvere Ametikool Lisa 1: õppekava rakendusplaan 

Puhastusteenindaja 

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta 

Põhiõpingute moodulid 53 53 

Sissejuhatus kutseõpingutesse 2 2 

Puhastamine ja koristamine sh praktika 40 40 

Eripuhastustööd 6 6 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 5 

Valikõpingute moodulid 7 7 

Valikpagaritoodete valmistamine 5  

Arvutiõpetus 1  

Toiduvalmistamise alused 3  

Kutsealane soome keel 3  
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 Rakvere Ametikool Lisa 2 

Puhastusteenindaja 

Seosed kutsestandardi „Puhastusteenindaja, tase 3“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel. 

Kompetentsi nimetus kutsestandardis 

Eriala õppekava moodulid 

    

 

Hoolduskoristus 

1. määratleb hoolduskoristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet; 
2. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja 

pinnakattematerjalile; 
3. valib etteantud valikust sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning 

järgides aine toote- ja ohutuskaarti;  
4. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid (vesi, koristusained) ja/või -

masinaid;  
5. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad; 
6. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele  

x x x   

 
Suurpuhastus 
1. määratleb suurpuhastustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet; 
2. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja 

pinnakattematerjalile;  

3. valib etteantud valikust sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning 

järgides aine toote- ja ohutuskaarti;  
4. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja 

pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid (vesi, koristusained) ja/või -masinaid;  
5. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;  
6. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele.  

x x x   
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Eripuhastustööde tegemine 
1. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette vastavalt eripuhastustööle; 

2. valib etteantud valikust koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse 

liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti; 
3. süvapuhastab põrandad (sh eemaldab vaha), mööbli ja esemed ning sise- ja välitingimustel erinevatel 

kõrgustelseinad, aknad ja laed, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -

aineid ja abivahendeid; 
4. töötleb vajadusel puhastatud põrandad, mööbli ja esemed hooldus- või kaitseainetega, valides selleks sobilikud 

koristustarvikud ja/või -masinad.  

  x   

Puhastusteenindaja, tase 3 üldoskused 
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades; 
2. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest; 
3. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid ja tegevusjuhiseid; 
4. järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid (sh kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid); 
5. kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt; 
6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse; 
7. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;  
8. hindab oma töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi;  
9. on valmis õppima kasutama infotehnoloogilisi süsteeme (nt valvesignalisatsioon, robottolmuimeja). 

x x x x x 

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse 

Võrdlusanalüüsi koostaja Raili Sirgmets, Õppedirektor  
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 Rakvere Ametikool Lisa 3 

Puhastusteenindaja 

Õppekava moodulite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite sidusus 

KHS § 17. Kolmanda taseme kutseõppe õpiväljundid Õppekava moodulite õpiväljundid 

Kutse- ja erialased teadmised: teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, 

tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid, seadmeid ja terminoloogiat ning 

oskab neid kasutada ja rakendada. 

Sissejuhatus kutseõpingutesse: mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu lähtuvalt kutsestandardi 

nõuetest ning õppekorraldust; tutvub puhastus-, toitlustus- ja majapidamisteenuseid pakkuvate 

ettevõtete ning nende tegevusega; mõistab töötervishoiu tähtsust ning nõudeid ja demonstreerib 

esmaabi kursuse läbimise järel esmaabi andmise oskusi; valib kutsetöö spetsiifikaga sobivaid 

rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi 
Puhastamine ja koristamine sh praktika: Määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes 

mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele; valib ja 

kasutab koristustarvikuid ja –masinaid; valib, doseerib ja kasutab koristusaineid; viib läbi 

hoolduskoristust ja suurpuhastust; mõistab tööjuhendi materjalikulu ja ajakulu tähtsust 

Eripuhastustööd: puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele 

sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb 

puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega. puhastab seinad ja aknad mustusest , 

sh tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid 

koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); 

vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja 

pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; 

vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega. 
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma 

võimalusi ning piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel 

Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus: 

1. oskab oma kutse- või erialal iseseisvalt täita mitmekesiseid tööülesandeid; 
2. suudab töötada iseseisvalt ja vastutada oma töö tulemuste eest töösituatsioonides, mis on 

üldjuhul stabiilsed või vähesel määral muutuvad; 
3. vastutab oma tööülesannete täitmise eest. 

Sissejuhatus kutseõpingutesse: mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu lähtuvalt kutsestandardi 

nõuetest ning õppekorraldust; tutvub puhastus-, toitlustus- ja majapidamisteenuseid pakkuvate 

ettevõtete ning nende tegevusega; mõistab töötervishoiu tähtsust ning nõudeid ja demonstreerib 

esmaabi kursuse läbimise järel esmaabi andmise oskusi; valib kutsetöö spetsiifikaga sobivaid 

rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi 
Puhastamine ja koristamine sh praktika: Määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes 
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KHS § 17. Kolmanda taseme kutseõppe õpiväljundid Õppekava moodulite õpiväljundid 

 mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele; valib ja 

kasutab koristustarvikuid ja –masinaid; valib, doseerib ja kasutab koristusaineid; viib läbi 

hoolduskoristust ja suurpuhastust; mõistab tööjuhendi materjalikulu ja ajakulu tähtsust 

Eripuhastustööd: puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele 

sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb 

puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega. puhastab seinad ja aknad mustusest , 

sh tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid 

koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); 

vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja 

pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; 

vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega. 

Õpipädevus: õpib ja täiendab end iseseisvalt. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma 

võimalusi ning piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel 

Enesemääratluspädevus: on võimeline optimaalselt lahendama kutse- ja erialaseid probleeme 

ning muutma vastavalt vajadusele oma käitumist. 
Puhastamine ja koristamine sh praktika: Määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes 

mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele; valib ja 

kasutab koristustarvikuid ja –masinaid; valib, doseerib ja kasutab koristusaineid; viib läbi 

hoolduskoristust ja suurpuhastust; mõistab tööjuhendi materjalikulu ja ajakulu tähtsust 

Eripuhastustööd: puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele 

sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb 

puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega. puhastab seinad ja aknad mustusest , 

sh tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid 

koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); 

vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja 

pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; 

vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega. 
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma 

võimalusi ning piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel 
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KHS § 17. Kolmanda taseme kutseõppe õpiväljundid Õppekava moodulite õpiväljundid 

Tegevuspädevus: osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning on suuteline täitma neis 

mitmekesiseid rolle. 
Puhastamine ja koristamine sh praktika: Määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes 

mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele; valib ja 

kasutab koristustarvikuid ja –masinaid; valib, doseerib ja kasutab koristusaineid; viib läbi 

hoolduskoristust ja suurpuhastust; mõistab tööjuhendi materjalikulu ja ajakulu tähtsust 

Eripuhastustööd: puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele 

sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb 

puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega. puhastab seinad ja aknad mustusest , 

sh tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid 

koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms); 

vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja 

pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; 

vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega. 

Infotehnoloogiline pädevus: 

1. teab infotehnoloogia peamisi võimalusi ja potentsiaalseid ohte; 
2. oskab kasutada interneti peamisi võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel. 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma 

võimalusi ning piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel 

Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus: 

1. kasutab erinevaid vahendeid ideede leidmiseks ja teostamiseks; 
2. avaldab arvamust kogetu kohta, kirjeldab, esitleb ja hindab oma ideid ja töid; 
3. seab juhendamisel endale karjäärieesmärke; 
4. leiab juhendamisel töökohtade kohta informatsiooni, sh elektrooniliselt; 
5. seostab juhendamisel erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamisevõimalustega. 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma 

võimalusi ning piiranguid saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel 
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