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Puhastusteenindaja koolitus 

Õppekavarühm Koduteenindus 

Õppekava maht  40 akadeemilist tundi 

Õppekavavormid Kontaktõpe Praktika Iseseisev töö 

 20 20 puudub 

Õppekava koostamise alus  Puhastusteenindaja, tase 3 kutsestandard.  04-18052017-1.3.2/6k, 
kehtib kuni 23.05.2022. 
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 
B.2.2 Suurpuhastuse tegemine 
B.2.3 Hoolduskoristuse tegemine 
 
 
 

Sihtgrupp  Inimesed, kes töötavad või on töötanud valdkonnas ja on 

madala erialase kvalifikatsiooniga; 

 Erialase hariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega 

tööealine elanikkond 50+ 

 Majutusasutuste töötajad, puhastusteenindajad, 

koduabilised, kes tegelevad erinevate pindade, tekstiilide 

puhastamisega.  

 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tõsta õppija teadmisi puhastusteeninduse vallas. 
 

 Nõuded õpingute alustamiseks: Riigikeele oskus 
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses 

õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite hindamine on mitteeristav 

(arvestatud/ mittearvestatud). 

 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Õpilase teadmisi hinnatakse kursuse lõpus 

testiga.  

Test koosneb 20-st küsimusest. Õpilase praktilisi 

oskuseid hinnatakse kursuse lõpus praktilise 

arvestusliku tööga. Õpilane on sooritanud 

lõpuülesande kui testi ja praktilise tööga kokku 

on tulemus vähemalt 60%. 

 

Õpiväljundite hindamine on mitteeristav 

(arvestatud/ mittearvestatud). 

 

 



Õppekava struktuur 

Auditoorne töö, 20 tundi 

1. Koristamise eesmärk, 2 tundi 

2. Puhtuseastmed, 2 tundi 

3. Hügieeni käsitlevad õigusaktid, 2 tundi 

4. Hügieen, 2 tundi 

5. Mustus, 2 tundi 

6. Koristamise aseptika, 2 tundi 

7. Lühiülevaade koristusainetest, 2 tundi 

8. Koristusmeetodid, 2 tundi 

9. Enamlevinud pinnakattematerjalid, 4 tundi 

 

Praktiline töö, 20 tundi 

Hoolduskoristus (Ergonoomika; Olulisemad koristustarvikud; Töökoha planeerimine). 20 tundi 

 

Õpiväljundid  
Õpilane oskab:  
- töötada tervist, keskkonda ja tema kasutusse antud ressursse säästvalt 
- planeerida koristustarvikute otstarbekat paigutust hoiuruumis, hooldada koristustarvikuid 
- liigitada mustust ja enamlevinud pinnakatematerjale (PVC, linoleum, parkett, laminaat jne) 
ning valida tööks otstarbekas koristusviis 
- kasutada põhilisi koristustarvikuid (mopid, lapid, harjad jne) 
- liigitada ja doseerida koristusaineid ning teha olukorrast lähtuvaid valikuid nende kasutamiseks 
- kasutada vastavalt vajadusele erinevaid puhastusmeetodeid (kuiv, väheniiske, niiske, märg) 
- juhendamisel kasutada enamlevinud koristusmasinaid (vee- ja tolmuimeja, kombineeritud 
põrandahooldusmasin, põrandahooldusmasin); teab nende tööpõhimõtteid, hooldust ja tööohutust 
- koristada enamlevinud ruume koos seal oleva sisustuse, põranda, seinte ja laega 
- pesta aknaid, peegleid ja teisi klaaspindu tingimustes, kus ei vajata abivahendeid (tõstukid, 
redelid jms) 
- sorteerida prügi, tundes keskkonnamärke ja ohtlikke jäätmeid 
 

Iseseisev töö: puudub 

Õppemeetodid 

Loeng, praktiline töö kontakttunnis. 

Õpikeskkond  
PKHK õppeklass B306 ja harjutusruumid õpilaskodus (tarvikute ladu, saunaruum, köök, 

puhkeruum, duširuumid ja wc). Õpilaste käsutuses on vajalikud koristusained, kaitsevahendid, 

doseerimisvahendid, koristustarvikud, kuivatusvahendid jne. 

 

 

Õppematerjalid 

1. Orimattila Instituut “Puhastustööde algkursus” , “Puhastusmasinad”, “Põrandate hooldamine” 

1998 

2.  S.Schumann, S.Lapp, H.Alt “Koristaja ABC” 

Koolitavatele paljundatakse käsitletavaid teoreetilisi õppematerjale.  

 



Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument  

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse 

koos akadeemilise õiendiga kui :  

 isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus 
hinnati õpiväljundite saavutatust. 

2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos 

akadeemilise õiendiga kui : 

 isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse 

käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust 

Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon 

Annely Raev, PKHK majutusteenindaja kutseõpetaja 

• Hotelliteenindaja, tase 4 kutsekvalifikatsioon 

• Õpetanud puhastuskorrastustöid alates 2008/2009 õppeaastast puhastusteeninduse, 

kodumajanduse ja majutusteeninduse erialadele. 

• Täienduskoolitusi teinud alates 2010 aastast 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi: Heleri Heinla 

ametikoht: Koolitusjuht 

telefon: 53446945 

e-post: heleri.heinla@hariduskeskus.ee 

 


