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Õppekavarühm Koduteenindus 

Õppekava nimetus 

Puhastusteenindaja abiline 

Cleaner assistant 

 

Õppekava kood EHISes 131017 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekeskhari

dus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

X       

Õppekava maht (EKAP): 120 

Õppekava koostamise alus: 

Kutseharidusstandard VV määrus RT I, 16.07.2016, 5 

Kutsestandard Puhastusteenindaja abiline tase 2, kinnitatud Teeninduse 

Kutsenõukogu otsusega 32/05.05.2022. 

Õppekava õpiväljundid: 

Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks 

puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes. 

Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused 

elukestvaks õppeks. 

Pärast õpingute lõpetamist õppija: 

1. Täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud 

vastutusega tööülesandeid; 

2. Viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile; 

3. Kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab 

korras oma töökoha; 

4. Kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge; 

5. Töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; 

6. Õpib nõustamisel ja suunamisel; 

7. Juhendamisel hindab oma töö tulemusi; 

8. Teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid 

valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel; 

9. Suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime 

erinevates sotsiaalsetes keskkondades; 

10. Teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi, oskab juhendamisel kasutada 

internetti ja selle rakendusi. 

Õppekava rakendamine: 
Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe 

 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud teise taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või 

osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida 

võib sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse 

õpingud erialase lõpueksamiga. 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 omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Puhastusteenindaja abiline, tase 2 

osakutse(d): 

  

puuduvad 

  

Õppekava struktuur 



 

Põhiõpingute moodulid (83 EKAP) 

Sissejuhatus õpingutesse 20 EKAP 

• mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu ning õppekorraldust 

• tutvub juhendamisel puhastus-, toitlustus- turismi- ning 

majapidamisteenuseid pakkuvate ettevõtete ja nende 

tegevustega. 

• teab töötervishoiu olulisemaid nõudeid. 

• kasutab olulisemaid ühiskondlikke teenuseid igapäevases 

elu-,õppe-ja töökeskkonnas. 

• Kasutab oma vaba aega ennast arendavalt. 

Õpitee ja töö muutuvas 

keskkonnas 
3 EKAP 

• Osaleb oma sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning 

piiranguid arvestava õpitegevuste plaani koostamisel 

• Saab aru töömaailma toimimisest ning oma õigustest ja 

kohustustest töötajana 

• Saab aru oma panusest väärtuste loomisel kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses 

• Saab aru enesearendamise vajadusest ja oma vastutusest 

tööalase karjääri kujundamisel 

Puhastamine ja koristamine 50 EKAP 

• valib juhendamisel koristustarvikud; valmistab 

juhendamisel tolmuimeja ja koristustarvikud tööks ette, sh 

niisutab koristustekstiilid etteantud kasutuslahusega/veega 

vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile. 

• puhastab juhendamisel mööbli ja esemed lihtsamini 

eemaldatavast mustusest 

• puhastab ja korrastab juhendamisel koristustarvikud ja 

tolmuimeja 

Teksitiilide hooldamine 10 EKAP 

• eristab heas korras ja hooldust vajavaid kodutekstiile ja 

riietusesemeid 

• kasutab kodutekstiilide ja rõivaste hoolduseks vajalikke 

vahendeid, pesupesemisaineid ja kodumasinaid 

• peseb ja järeltöötleb kodutekstiile ja rõivaid 

• puhastab ja hooldab jalatseid. 

Valikõpingute moodulid (42 EKAP) 

Toitumine ja toitlustamine 16 EKAP 

• mõistab tervisliku toitumise vajadust ja seoseid tervisega 

• tunneb toiduainete gruppe ja käitlemise nõudeid 

• kavandab oma tööd ja eeltöötleb toidutoorme kasutades 

asjakohaseid tehnoloogilisi võtteid 

• valmistab erinevast toormest kuumi ja külmi toite ja jooke 

• katab laua ja serveerib toidu 

Kodumajanduse alused 9 EKAP 

• väärtustab Eesti rahvuskultuuri 

• väärtustab ennast, oma kodu ja perekonda 

• osaleb perekondlike sündmuste / ühistegevuste 

ettevalmistamisel ja läbiviimisel 

• väärtustab tervislikke eluviise 

Lilleseade 2 EKAP 

• tunneb ja kasutab lilleseade töövahendeid ja abimaterjale 

tööohutusnõudeid järgides 

• valib ja valmistab ette materjali lilleseadete tegemiseks 

• teeb lille- või taimeseade laua kaunistamseks 

• tunneb põhilisi võtteid lõikelillede säilitamiseks 

Arvutiõpetus 10 EKAP 

• tunneb Win 8 operatsioonisüsteeme 

• kasutab internetti 

• kasutab Microsoft Wordi programmi 

• kasutab MS Exceli programmi 

• kasutab programmi MS PowerPoint 



Kinnistu hooldamine 3 EKAP 

• hooldab kinnistu piirides paiknevaid haljastuid ja aiarajatisi 

• eristab jäätmete käitlemise liike ja võimalusi 

• kasvatab, hooldab ja kasutab ilutaimi, sh ka maitsetaimi 

Pagari- ja kondiitritööd 2 EKAP 

• Valmistab juhendamisel kvaliteedinõuetele vastavaid 

pagari- ja kondiitritooteid erinevatest taignatest 

• Töötab juhendamisel meeskonna liikmena lähtudes 

töökorraldusest ning tööohutuse ja ergonoomia põhimõtetest 

Valikõpingute valimine: 

Õpilasel on õigus valida valikmooduleid 37 EKAP ulatuses lisaks õppekavale ka kooli teistest 

õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

Praktika kirjeldus: 

Praktika mahus 21 EKAP on integreeritud moodulisse Puhastamine ja koristamine 

Spetsialiseerumised 

puuduvad 

Õppekava kontaktisik Laida Reitmann 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: https://jkhk.ee/et/rakenduskavad  
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