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      X 

Õppekava maht (EKAP): 30 

Õppekava koostamise alus: 

Kutsestandard Puhastustööde juht tase 5, kinnitatud Teeninduse 

Kutsenõukogu otsusega 32/05.05.2022. 

Kutseharidusstandard VV määrus RT I, 16.07.2016, 5 

Õppekava õpiväljundid: 

1) komplekteerib ja vastutab meeskonna töö eest, planeerib ning korraldab 

koristustöid järgides tervishoiu-, tööohutuse- hügieeni- ja keskkonnanõudeid; 

2) on ettevõtlik, juhib ja korraldab puhastustöid plaanipäraselt, säästlikult ja 

tulemuslikult ning hindab ja vastutab töö kvaliteedi eest; 

3) teeb koostööd klientide, tööpersonali ja erinevate ametirühmadega ning 

vahetab nendega infot; 

4) juhindub oma töös klientidega lepinguliselt kokkulepitud puhastusastmest 

ja juhendab puhastusteenindajaid; 

5) planeerib tööks vajaminevaid ressursse, koostab kuluarvestusi, kavandab 

asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist; 

6) juhindub oma töös puhastusala heast tavast, järgib kutseeetikat ja lähtub 

konfidentsiaalsuse põhimõtetest; 

7) koostab ja täiendab tööjuhendeid ja objektiraamatut; 

8) koostab objekti analüüsi, milles kajastub kuluarvestus; põhjendab, 

kavandab ja korraldab muudatused; 

9) hindab ja analüüsib oma teadmiste taset, koostab eneseanalüüsi; 

10) innustab oma töötajaid pidevalt õppima ja arendama, hoolitseb tööpere 

heaolu ja positiivse töömeeleolu eest. 

Õppekava rakendamine: 
Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, mittestatsionaarne õpe, 

statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Õpingute alustamise tingimuseks on omandatud keskharidus ja omandatud puhastusteenindaja-juhendaja, 

EKR tase 4 kutse. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud viienda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või 

osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida 

võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus 

sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Puhastustööde juht, tase 5 

osakutse(d): 

  

puuduvad 

  

Õppekava struktuur 

 

Põhiõpingute moodulid (25.5 EKAP) 

Õpitee ja töö muutuvas 4.5 EKAP • kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja 



keskkonnas tööalaseid võimalusi ning piiranguid 

• analüüsib ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme ning võimalusi, lähtudes 

jätkusuutlikkuse põhimõtetest 

• hindab oma panust enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel 

kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses 

• koostab ennastjuhtiva õppijana isikliku lühi- ja pikaajalise 

karjääriplaani 

Hoolduskoristus 1 EKAP 

• Analüüsib ja määrab hoolduskoristuse vajaduse ja 

järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja 

lepingutingimusi 

• Koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse ja 

puhastusmeetodid, desinfitseerimise, suurpuhastuse ja/või 

eripuhastustööde vajaduse 

• Valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need 

tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt 

mustusastmele ja pinnakattematerjalile 

• Valib sobiva koristusaine s.h desinfitseeriva aine ja määrab 

annuse arvestades muuhulgas mustuse liiki, 

pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti 

• Puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad 

mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, 

-aineid ja /või -masinaid; oskab kasutada kasutusjuhendeid 

• Korraldab kasutatud koristustarvikute ja/või -masinate 

puhastamist ja korrastamist; juhendab teisi töötajaid 

• Desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades 

desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi 

nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire 

Suurpuhastus 1 EKAP 

• Analüüsib ja määrab suurpuhastustööde vajaduse ja 

järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja 

lepingutingimusi 

• Koostab koristusplaani, määrates suurpuhastuse sageduse ja 

puhastusmeetodid, desinfitseerimise, hoolduskoristuse ja/või 

eripuhastustööd 

• Valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need 

tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt 

mustusastmele ja pinnakattematerjalile 

• Valib sobiva koristusaine s.h desinfitseeriva aine ja määrab 

annuse arvestades muuhulgas mustuse liiki, 

pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti 

• Puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti 

eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, 

kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid 

koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; 

korraldab ja juhendab mööbli ja esemete puhastamist raskesti 

eemaldatavast mustusest ja/või aja jooksul kogunenud 

mustusest 

• Desinfitseerib puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat 

ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab 

desinfitseerimise tulemuse seire 

Juhendamine 5 EKAP 

• Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes 

töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest 

oskustest 

• Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud 

probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta 



juhendatava töö kvaliteeti, õpetades õigeid töövõtteid, andes 

soovitusi tööga paremaks toimetulekuks 

• Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest 

kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema 

toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse 

• Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt 

tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja 

tunnustab 

Koristustööde juhtimine 14 EKAP 

• Selgitab välja sise- ja/või väliskoristuse tööjõuvajaduse 

vastavalt eeldatavale töömahule ning komplekteerib 

meeskonna; selgitab välja objekti koristamiseks vajalikud 

ained, tarvikud ja masinad, tagab nende olemasolu objektil; 

koostab objekti dokumentatsiooni 

• Koostab objekti heakorratööde eelarve, arvestades sise- 

ja/või välikoristuse tööde mahtu, sagedust, tööjõukulu ning 

vajaminevaid masinaid, tarvikuid ja aineid 

• Koostab töögraafikuid, arvestades tööde mahtu; planeerib 

koristustööd, arvestades objekti(de) suurust, eripära ja 

nõudeid; koostab tööjuhendid erinevat tüüpi ruumide 

koristamiseks; tagab tööks sobivate isikukaitsevahendite, 

riiete ja jalatsite olemasolu ja kasutamise 

• Hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt 

teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu 

muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside 

kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet 

tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb 

ettepanekuid töökorralduse parandamiseks 

• Selgitab välja töötajate koolitusvajaduse, planeerib ja 

korraldab koolitusi 

• Loob kliendiga kontakti ja kogub tagasisidet teenuse kohta; 

analüüsib kliendilt saadud tagasisidet ja vajadusel lahendab 

teenusega seotud probleeme; hoiab pidevat positiivset 

kontakti kliendiga 

Valikõpingute moodulid (9 EKAP) 

Eripuhastustööd 4.5 EKAP 

• Puhastab erinevaid põrandakatteid ning vajadusel viib läbi 

kaitsetöötluse 

• Puhastab mööbli ja esemed ning vajadusel viib läbi 

kaitsetöötluse; 

• Puhastab seinad (sh kõik vertikaalsed pinnad) ning 

vajadusel viib läbi kaitsetöötlus 

• Puhastab laed ja muud kõrgemad tasapinnad 

• Juhendab oma pädevuse piires eripuhastustööde läbiviimist 

Koristustööde 

mõõdistamine 
4.5 EKAP 

• kaardistab etteantud objekti 

• kaardistab oma tööobjekti 

• koostab koristusplaani etteantud objektil 

• koostab koristusplaani oma tööobjektil 

• rakendab Eestis kehtivaid standardeid tööaja arvestamisel 

Valikõpingute valimine: 

Õpilasel on õigus valida valikmooduleid 4,5 EKAP ulatuses. Lisaks õppekava valikmoodulitele võib 

valikmooduleid valida ka kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli 

õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

Praktika kirjeldus: 

Praktika mahus 8 EKAP on integreeritud moodulisse Juhendamine (2 EKAP) ja Koristustööde juhtimine 

(6 EKAP) 

Spetsialiseerumised 



puuduvad 

Õppekava kontaktisik Laida Reitmann 

Märkused: 

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