
 

         Kinnitan 

         ……………………… 

         Tanel Linnus 

         Direktor 
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Õppekava nimetus:   

 

Puhastusteenindus algajatele 

 

Õppekavarühm: 

 

Koduteenindus 

 

Õppekava koostamise alus 

 

Puhastusteenindaja kutsestandard, tase 3 

 

Õppe kogumaht: 

 

60 akadeemilist  tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 30 akad. tundi 

praktiline töö). 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

 

Puhastusteenindajana tööle asuda soovijad. 

Õppetöö alustamise nõuded puuduvad. 

Grupi suurus 15 inimest.  

Õppe eesmärk: 

 

Omandada oskused puhastusteenindaja tööks. 

Õpiväljundid: 

 

Koolituse lõpuks õppija: 

 oskab korraldada oma tööd ning järgib töökohal töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid; 

 teab koristamise üldtehnoloogiat; mustuse tekkimist, mustuse liike ja oskab 

määratleda koristusvajaduse; 

 oskab valida, doseerida ja kasutada puhastusaineid, koristustarvikuid ja – masinaid; 

 oskab rakendada koristusmeetodeid igapäevasel- ja suurpuhastusel. 

 



 

 

 

Õppesisu: 

 

 Koristusvajaduse määratlemine: Mustus ja vesi. Mustuse tekkimine.  Mustuse liigid 

ja ärahoidmine. 

 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine: Koristusainete valimine. 

Koristusainete doseerimine. Koristusainete kasutamine. 

 Koristustarvikute ja masinate valik ja kasutamine: Tarvikute ja masinate valimine. 

Tarvikute ja masinate tööks ettevalmistamine.  Tarvikute ja masinate kasutamine, 

nende hooldamine.   

 Kattematerjalide puhastamine ja hooldus: Põrandakattematerjalid.  Muud pinnad ja 

materjalid. 

 Koristusmeetodid: Koristusmeetodite jaotus.  Hoolduskoristusmeetodid. 

Suurpuhastusmeetodid. Hooldus- ja kaitsemeetodid. 

 Ergonoomika: Koristustööde planeerimine ja korraldamine.  Ergonoomika 

koristustöödel.  

 Praktilised tööd: Mustuse tundmine. Koristusainete tundmine ja doseerimine. 

Koristustarvikute tundmine ja kasutamine, hooldamine. Erinevate pindade 

hooldamine. Töö koristusmasinatega.    

Õppemeetodid: 

Loeng, vestlus, praktiline töö. 

 

Õppekeskkond: 

 

Antsla Gümnaasiumi  ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpperuumid  koos vastavate 

töövahendite, puhastusainete ja -masinatega. 

 

Õppematerjalide loend: 

 

Õppematerjalid on koostanud koolitaja Juta Mõts. 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid: 

 

Nõutav on osalemine vähemalt 70% kontakttundides, kõikide praktiliste ülesannete 

sooritamine ja õpiväljundite saavutamine. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktiline töö: Ruumi puhastamine. Praktiline töö on sooritatud ja õpiväljundid 

saavutatud täies mahus. 

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  
 

Tunnistus 



 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  

 

Juta Mõts- Ettevõtja puhastusteeninduse alal, kogemustega puhastusteeninduse koolitaja  

täiskasvanute koolituses. 

 

Õppekava kinnitamise aeg: 

 

Kuupäev – 21.11.2019. 

Registri number  - 3.1.-1/ 59 Õ 

Õppekava koostaja: Merle Vilson, projektijuht 

 

Kooskõlastatud 

………………………… 

Siret Lillemäe 

arendusjuht 

 

 


