
 
 

 
Täienduskoolitusasutuse nimetus  

 

 
MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool 

 
Õppekava nimi  

 

 
Puhastusteenindaja põhitõed ja 
hoolduskoristus 

 
Õppekavarühm  

 

ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon: 
814 – Koduteenindus 

 
Õppe kogumaht (akadeemilistes 
tundides)  

 

120 AK tundi 
sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides 
(loengu, seminari, õppetunni või muus vormis): 
40 AK tundi 
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides 
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine 
õppekeskkonnas): 80 AK tundi 
 

 
Sihtgrupp  

 

Erialase hariduseta või kvalifikatsioonita 
töötajad, tööd alustavad inimesed, inimesed, 
kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada 
või aegunud haridusega täiskasvanud sh 
täiskasvanud vanuses 50+.  

Grupi suurus 8- 10 inimest 

 
Õppe alustamise tingimused  

 

 
Puuduvad 

 
Õppe eesmärk  

 

 
Puhastusteenindaja tase 3  
Koolituse läbinu oskab koristada 
eesmärgipäraselt ja tulemuslikult, kasutades 
vastavalt määrdumise astmele efektiivseid 
puhastusmeetodeid, koristustarvikuid ja valida 
sobivaid koristusaineid ning töötada 
ergonoomiliselt ja turvaliselt.  

 
Õpiväljundid   

 

Koolituse läbinu: 
 

 Määratleb koristusvajaduse vastavalt 
ruumi kasutusotstarbele ja hetke 
olukorrale; 

 Planeerib koristustööde järjekorra, 
lähtudes aseptilisest tööviisist; 

 Valib koristustarvikud ja/või –masinad 
vastavalt olukorrale ja võimalustele; 

 Valib koristusaine vastavalt mustusele 
ja pinnakattematerjalile ja valmistab 
kasutuslahuse vastavalt 
doseerimisjuhendile;  

 Kasutab koristusainet vastavalt 
kasutusjuhendile, jälgides tööohutus ja 
keskkonnakaitse nõuetele; 



 
 

 Viib läbi hoolduskoristust erineva 
otstarbega ruumides (puhastab mööbli, 
seinad, põranda). 

  
 

 
Õppesisu  

 

Teoreetiline õpe:  

 Mustus ja selle esinemine, määrdumise 
aste. 

 Vesi puhastuses  
 Koristusained, liigitus pH alusel, 

koristusainete kasutamine. 
 Doseerimine 
 Koristusmeetodid. Aseptika.  
 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.  
 Koristustarvikud ja-masinad. 

Abivahendid koristustöödel.  
 Erinevad põranda ja 

pinnakattematerjalid, nende 
puhastamine. 

 Koristusjuhendite koostamine vastavalt 
ruumile ja määrdumise astmele. 

 Erinevate ruumide/ objektide 
puhastamine. 

 Ergonoomika koristustöödel. 
Klienditeenindus 

 Tööohutus. 

Praktiline töö:  

 Sanitaarruumide hoolduskoristus. 
 Kabinettide, klasside hoolduskoristus. 
 Üldruumide hoolduskoristus. 
 Seinte, treppide, ventilatsioonide 

puhastus. 
 Akende puhastamine. 
 Erinevate põrandate hoolduskoristus ja 

suurpuhastus. Vahatamine. 
 

 
Õppemeetodid  

 

 
Loeng, praktilised ülesanded  

 

Õppematerjalide loend  
 

Koolitusel osalejad saavad õpimaterjalid, mis 

on koostatud koolitaja poolt vastavalt 

õppesisu teemadele.  
 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid  
 

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on 
osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sooritanud 
testi ning õppetöös ettenähtud praktilised tööd. 
Mitteeristav hindamine.  



 
 

Test valikvastustega – loetakse sooritatuks, kui 
õigete vastuste osakaal on vähemalt 70%. 
Praktiline töö – loetakse sooritatuks, kui 
teostab hoolduskoristuse etteantud ruumis. 
 
 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend).  
 

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele 
tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on 
täidetud. 
Tõend kui õppija võttis osa õppetööst, kuid 
õpiväljundid jäid omandamata. Või kui õppija 
osales õppetööl osaliselt- tõend väljastatakse 
vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

 
 

Koolitaja kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus.  
 

Juta Mõts – kutseõpetajana töötanud alates 
1986 
Puhastusteeninduse õpetaja vanglaõppes, 
täiskasvanute koolitaja;  
Hotellimajanduse kutseõpetaja 
puhastusteeninduse valdkonnas 
 
Kutsetunnistused:  
Puhastusteenindaja tase II (EKR tase 4); 
Puhastustööde juht – tase 5; Täiskasvanute 
koolitaja – tase 6. 
Haridus: Kõrgem (Ärijuhtimine; 
Tehnikavaldkonna õpetaja turunduse alal) 
 

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg  
 

http://www.voluvoru.eu/Oppekorralduseeskiri 
 

Õppekeskkonna kirjeldus  
 

Koolitusklass on varustatud vajaliku tehnika, 
vahendite, interneti ja sisustusega. 
Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale 
energiapausi kui kursus on pikem kui 2 tundi.  

Erinevad koristustarvikud: mikrokiudlapid, 
erinevad mopid, mopisüsteemid, ämbrid, 
põrandakuivatajad, lisatarvikud, 
puhastusained, tekstiilipesur ehk 
surveloputusmasin, tolmuimeja, madalate 
pööretega põrandahooldusmasin. 
 

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord  
 

http://www.voluvoru.eu/Kvaliteeditagamine 
 

Õppekorralduse alused  
 

http://www.voluvoru.eu/Oppekorralduseeskiri 
 

Õppekava kinnitatud  01. 03.2018 
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