
 

„Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja 

täienduskoolitusega“ õppekava  

Täienduskoolitusasutu

se nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos 

esmaabiandja täienduskoolitusega 

Õppekavarühm  Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

50 akadeemilist tundi, millest 36 tundi veebikeskkonnas Zoom ja 14 

tundi auditoorselt klassiruumis 

Õppekava koostamise 

alus 

 

• Sotsiaalkaitseministri määrus  21.12.2015 nr 71 

„Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, 

koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe 

läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe 

lõpetamise tingimuste kehtestamine“ (lisa 2) 

• Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 

„Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja 

esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord 

täienduskoolitusasutuses" 

Sihtgrupp  Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja 

ebastabiilse remissiooniga isikutele 

Õppe alustamise 

tingimused 

- 

Õppe eesmärk 

 

Anda ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute 

eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste 

sooritamisel 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

• mõistab sügava liitpuude ja ebastabiilse remissiooni olemust; 

• järgib enda töös ja klientide juhendamisel ergonoomilisi 

võtteid ning vahendeid; 

• kohandab keskkonna vastavalt teenusel viibiva isiku 

vajadustele;  

• viib läbi tegevusi vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele; 

• annab vajadusel esmast abi. 

Õppesisu 1. Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71 

(lisa 2) Täienduskoolituse kava tööks sügava liitpuudega ja 

ebastabiilse remissiooniga isikutega – 40 ak tundi 

• Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid  

• Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste 

sooritamisel  



 

• Asendravi  

• Ergonoomika  

• Abivahendid ja nende kasutamine  

• Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku 

vajadustele  

• Tegevuste planeerimine ja läbiviimine  

• Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid  

• Probleemne käitumine  

• Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon  

2. Esmaabiandja täienduskoolitus - 6 ak tundi 

3. Sügav liitpuue teenuseosutaja näitel - 4 ak tundi 

Õppemeetodid Loeng, diskussioon, juhtumi arutelud 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide 

loend 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid. 

Soovituslik: 

Sotsiaalhoolekande seadus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005 

Juhtumikorralduse käsiraamat, 2006, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. 

Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010.  

Paavel V. Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis, 2001. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös ja 100% esmaabiandja 

täienduskoolitusel 

Hindamismeetod: 

1. Praktilised ja suulised situatsioonülesanded 

Hindamiskriteerium: 

Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal 

lahendada situatsioonid. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas. 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Vaidluste 

lahendamise kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekeskkonna http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/
http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/
http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/
http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/


 

 

kirjeldus 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

13.09.2017 

Muudetud 26.01.2021 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/

