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Kutsestandard „Puhastusteenindaja, tase 3“, Teeninduse kutsenõukogu otsus
nr 7, 18.05.2017
„Kutseharidusstandard“ VV määrus nr 130 26.08.2013
Õppekava õpiväljundid
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis
on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes.
Õpe loob eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpilane
 Kasutab kutse- ja eriala oskussõnavara ning tehnoloogiaid ja rakendab
neid hoolduskoristusel ja suurpuhastustöödel;
 Täidab elukeskkonna puhtana hoidmisel iseseisvalt tööülesandeid, mis
on üldjuhul stabiilsed või vähesel määral muutuvad, vastutab oma
tööülesannete täitmise eest;
 Käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult koristustöödel
kasutatavaid masinaid ja seadmeid ning kasutab ökonoomselt ja tervist
säästvalt puhastusaineid ja töövahendeid;
 Juhindub töötamisel teeninduse heast tavast ja keskkonnanõuetest,
hoiab korras oma töökoha
 Kasutab interneti võimalusi nii tööalasel kui isiklikel eesmärkidel;
 Seab juhendamisel endale karjäärieesmärke ja seostab juhendamisel
erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega.
Õppekava rakendamine statsionaarne kooli- ja töökohapõhine õppevorm.
Nõuded õpingute alustamiseks
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast „Puhastusteenindaja“ EKR tase 3, õpiväljundite saavutamist. Alates
01.09.2017 sisseastujatele on kutseeksami sooritamine kohustuslik
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Kvalifikatsioon
Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele
„Puhastusteenindaja“, tase 3“ vastavad kompetentsid
osakutse
puuduvad
Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid 44 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid)
1. Sissejuhatus õpingutesse 2 EKAP
Õpilane:
 mõistab eriala õppe eesmärke ja sisu lähtuvalt kutsestandardi nõuetest ja õppekorraldusest;




tutvub puhastus- ja majapidamisteenuseid pakkuvate ettevõtete ja nende tegevustega;
mõistab töötervishoiu tähtsust ning nõudeid ja demonstreerib esmaabi kursuse läbimisel esmaabi
andmise oskuseid;
 valib kutsetöö spetsiifikaga sobivaid rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi.
2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP
Õpilane:
 seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma võimalusi ning piiranguid
 saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest
 kavandab juhendamisel oma panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses
ja/või rahalises tähenduses
 mõistab oma vastutust enesearendamisel ja kutsealase karjääri kujundamisel
3. Puhastamine ja koristamine 27 EKAP
Õpilane:
 määratleb objekti koristusvajaduse, lähtudes mustuse liigist ja astmest ning planeerib koristustööde
järjekorra;
 valib ning kasutab heaperemehelikult koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid;
 valib, doseerib ja kasutab ökonoomselt koristus- ja puhastusaineid;
 teeb hoolduskoristust ja suurpuhastust, juhindudes töötamisel teeninduse heast tavast ja
keskkonnanõuetest,
 hoiab korras oma töökoha, kasutab kutse- ja eriala oskussõnavara ning puhastus- ja koristustööde
tehnoloogiat.
4. Praktika 10 EKAP
Õpilane:
 määratleb objekti koristusvajaduse, lähtudes mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani
erineva otstarbega ruumidele, järgides ergonoomilisi ja säästlikke töövõtteid;
 valib ja kasutab koristustarvikuid ja –masinaid, arvestab hoolduskuludeks vajaliku materjalikoguse
ning kasutab ökonoomselt ja säästvalt kõiki töövahendeid;
 viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
 mõistab tööjuhendi, materjalikulu ja aja kulu tähtsust ning kasutab ökonoomselt ja säästvalt
puhastusaineid;
 hoiab iseseisvalt või koostöös teiste töötajatega kinnistu õueala korras, kasutades selleks
ökonoomseid ja säästlikke lahendusi ning vastutab oma töö tulemuslikkuse eest;
 töötab ohutult ja kasutades ergonoomilisi töövõtteid, järgides hügieeni ja tervishoiu nõudeid;
 osaleb meeskonnatöös, analüüsib oma töö tulemusi, järgib töötades teeninduse head tava.
Valikõpingud 16 EKAP ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht)
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras Valikõpingute moodulite sisu ja mahu üle otsustab kool, lähtudes
tööturu vajadustest, kaasates erialaspetsialiste ja õppijaid. Valikõpingute moodulite nimetused, mahud ja
õpiväljundid on rakenduskavas.
Spetsialiseerumisega seotud ja põhiõpinguid toetavad valikmoodulid:
1. Eripuhastustööd 5 EKAP
2. Majutusasutuse toateenindus 5 EKAP
3. Erialane võõrkeel 2 EKAP
4. Arvutiõpetus 2 EKAP
5. Sisehaljastuse hooldamine 2 EKAP
6. Õueala hooldamine 2 EKAP
7. Tekstiilide hooldamine 2 EKAP
8. Sotsiaalsed suhted ja oskused 2 EKAP
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht)

Moodulite 2, 3, 4 ja valikmooduli 1 õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Eripuhastustöötaja, tase
3“ vastavad kompetentsid.
Moodulite 2 ,3, 4 ja valikmooduli 2 õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele "Majutusasutuse
toateenindaja, tase 3“ vastavad kompetentsid
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