
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 
Õppeasutus: 
 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

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

Kaugtöö korraldamine ettevõttes 

Õppekavarühm: (täiendus- 
koolituse standardi järgi)  

Isikuareng 

Õppekeel: Eesti keel 
 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, FIE-dele  jt, kel vajadus teha kaugtööd. 
Grupi suurus: 12 inimest 
Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel. 

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

Koolituse lõpuks õppija: 
 

 oskab kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat töökultuuri; 
 oskab kasutada levinumaid infotehnoloogilisi lahendusi (sh vabavaralisi keskkondi) 

kaugtööks; 
 teab kaugtöö tüüpilisi probleeme ja oskab neid lahendada. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpetatavate valdkondade (infotehnoloogia, äriteenused, 
turism jt) õppekavade moodul Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA analüüsi järgi kiirendab praegune tervise 
ja majanduskriis oluliselt trendi töö automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. OSKA 
ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT – oskuste vajadusest toob välja kaugtöö võimaluste ja 
tingimuste loomise vajaduse ning kaugtöö toe pakkumise. 

 
 
 
 
 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  39 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 39 

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

20 

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

 19 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 
saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 
need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  
Teooria: 20 tundi 

 Kaugtöö ja paindlik töökorraldus (kaugtöö, paindlik töökorraldus, muudatused 
juhtimises, kaugtöö tugevused ja nõrkused, kaugtööd tegeva meeskonna väljakutsed, 
eduka kaugtöö korraldamise üldpõhimõtted, seadused ja maksud, virtuaalsed 
tööriistad kaugtöös ja turvalisus). 

 Kaugtöö ja usaldus (millised isikuomadused ja oskused peavad olema kaugtöö tegijal, 
koostöökultuuri ülesehitamine, usalduse dilemma ja kuidas luua usaldust kaugtööd 
tehes, juhi vaade kaugtööle). 

 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale tuginev suhtlemine (mida peab IKT-l tuginev 
suhtlemine võimaldama, millised suhtlusvormid ja-vahendid  meeskonna koostöö 
juhtimiseks valida, edastatavale sõnumile sobiva suhtlusvahendi valimine, sõnumites 
tekkida võivate moonutuste vältimine, edukaks infovahetuseks vajalikud tegevused). 

 Töörütm (kollektiivse kompententsuse loomine, töö planeerimine ja töörütmi 
kujunemine, töötervishoid ja –ohutus, tegevuste ja tähtaegade kokkuleppimine, 
vastutuste jagamine, meeskonnaliikmete motiveerimine, kuidas efektiivselt läbi viia 
nõupidamist, kaugtöö võimalikud probleemid). 

 
Praktiline töö: 19 tundi 
 Probleemülesannete lahendamine. 
 Õppekäik kaugtöö keskustesse ja õppekäigu kokkuvõte. 

 
Õppekeskkonna kirjeldus: 
Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas kaasaegsed 
IKT vahendid.  
 



                                                                                                      
 

  

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

Osalemine vähemalt 70% õppetöös ja kõik praktilised ülesanded on sooritatud.  
 
Hindamine mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud. 
 
Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus. 
 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 
Etteantud probleemülesande lahendamine ja 
esitlus grupile kasutades kaugtöös 
kasutatavaid infotehnoloogilisi lahendusi. 

Probleemülesande lahendus on esitatud 
grupile, see on grupis läbi arutatud ja 
probleem on lahenduse leidnud. 

 
 

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.  

Lisanna Elm - SA Põlvamaa Arenduskeskus Kagu-Eesti kaugtöökeskuste 
projektijuht - kaugtöövõrgustik Kupland www.kupland.ee. Varasemalt töötanud 
koolitusfirmas Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ, kohalikes omavalitsustes nii 
noorte- kui ka kommunikatsioonivaldkonnas.  
Haridus: Tallinna Ülikool, andragoogika (bakalaureus), Tartu Ülikool, 
rahvatervishoid (magister).  
Kaido Mäesalu -Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise 
kompetentsikeskus Tsenter alustava ettevõtluse konsultant. Omab pereettevõtet 
Liblikaaed OÜ, kaubamärk Liblikaaed. Ettevõtluskogemus 30 aastat. 
Kaugtöövõrgustiku KUPLAND juhtgrupi liige. Kevadel 2020 omandas 
kutsepedagoogi kvalifikatsiooni.  
Kuldar Leis - SA Põlvamaa Arenduskeskus Kagu-Eesti ettevõtjate konsultant. 
Varasemalt olnud juhatuse esimees firmades AS Ösel Foods, AS Nordic Foods, AS 
Premia Tallinna Külmhoone, AS Premia Foods. Olnud ettevõtete AS Linda Nektar, 
AS Operail, AS PRFoods, AS TFTAK, AS Bercman Technologies nõukogus. 
Haridus: Õisu Toidutööstustehnikum, keskeriharidus (piimatoodete tehnoloogia), 
Tartu Ülikool, kõrgharidus (majandusteaduskond, rahandus ja krediit).  
Indrek Maripuu - Loovusait OÜ, strateegiakonsultant, mentor ja juhtimiskoolitaja. 
Ettevõtja alates 2001. aastast.  
Liina Maripuu - Loovusait OÜ, finantskonsultant. Ettevõtja alates 2001. aastast.  

 
Õppekava koostaja: Merle Vilson, projektijuht, merle.vilson@vkhk.ee 
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 
 


