
 

„Töö suurema ohtlikkusastmega isikutega“ õppekava 

Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Töö suurema ohtlikkusastmega isikutega 

Õppekavarühm  Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes tundides) 

60 akadeemilist tundi 

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. 

Sihtgrupp  Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste 

töötajad (tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, 

tugiisikud jt), kes puutuvad kokku raske psüühikahäirega 

isikutega, kelle käitumine on põhjustanud ohtlikkust enesele ja 

teistele ning kelle psüühiline haigus või seisund takistab oluliselt 

igapäevast toimetulekut. 

Õppe alustamise tingimused Keskharidus 

Õppe eesmärk 

 

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, et toetada, 

arendada ja hooldada raske psüühikahäirega isikut, kes 

tervislikust seisundit tulenevalt ei suuda oma käitumisest aru 

saada või seda juhtida ning tema käitumine on endale või 

teistele ohtlik. 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

• mõistab ööpäevaringse erihooldusteenuse, sh 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele 

osutatava teenuse olemust ja nõudeid; 

• mõistab psüühika- ja käitumishäireid ja sellega seotud 

põhiprobleeme ning riske; 

• kasutab efektiivseid meeskonnatöö võtteid, kujundades 

seeläbi teenust saavale isikule toetavat keskkonda 

• kasutab probleemse käitumise vähendamise võtteid ja 

valib sobiva käitumisviisi kriisisituatsioonis; 

• rakendab kaalutletud vajadusel võtteid enesekaitseks ja 

kliendi ohjeldamiseks. 

Õppesisu • Ööpäevaringse erihooldusteenuse, sealhulgas 

kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud 

isikutele osutatava teenuse kirjeldus ja nõuded teenusele; 



 

• Psüühika- ja käitumishäired, mille puhul võib esineda 

vajadus tugevdatud järelvalveks 

• Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikute 

õiguste kaitset puudutav seadusandlus 

• Risk, riskiindikaatorid, riskihindamine, riskiplaan 

• Probleemne käitumine 

• Meeskonnatöö teenust saavat isikut toetava keskkonna 

kujundamisel 

• Kriisisituatsioonis käitumine ja riski juhtimine 

• Enesekaitsevõtete õpe ja treening 

• Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon 

Õppe keel Eesti keel 

Õppemeetodid Loeng, seminar, grupitööd. 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud või viidatud õppematerjalid. 

 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetöös. 

Hindamismeetod: suulised ja praktilised situatsioonülesanded 

Hindamiskriteerium: positiivseks soorituseks on vaja koolitaja 

poolt etteantud juhiste põhjal lahendada situatsioonid. 

Koolituse 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 kirjeldus http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise aeg: 06.01.2022 
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