
 

Kinnitatud direktori 29.01.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/16 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Töötamine erinevate lepingute alusel ja tasu maksmine. Muudatused 
töökeskkonnas. 

Õppekavarühm: Isikuareng 

Õppekeel: Eesti  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Asutuses töökeskkonna ja - ohutusega seotud inimesed, väikeettevõtjad või alustavad 
ettevõtjad ning kõik soovijad, kes vajavad teadmisi tööseadusandlusest ja  muudatustest 
töökeskkonna nõuetes 

Koolituse alustamise nõuded:  

Vajalik on eesti keele valdamine kesktasemel,  

Kasuks tuleb ja soovituslik eelnev kokkupuude tööseadusandlusega (olnud tööl lepinguga või 
sõlminud ise lepingut tööandjana) 

Rühma optimaalne suurus 

Kuni 20 õppijat 

Koolituse õpiväljundid 

Õppija :  

1) mõistab erinevate lepingute sisu ja erinevust nende alusel töötamisel 

 2) teeb kokkuleppeid töölepingu vajalike tingimuste osas 

 3) mõistab töötasu maksmisega seonduvat ja oskab endale arvutada töötasu  

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus 

Kutsestandard: personalispetsialist, tase 5; tööjuht, tase 5. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 6 

 sh kontaktõppe maht: 6 

  sh auditoorse töö maht: 6 

  sh praktilise töö maht: 1 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: 0 
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4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

1. Töötamine ja erinevad lepingud seda reguleerimas: 

1.1.Tööleping ja selle vajalikud ning valikulised kokkulepped 

1.2..Töövõtuleping ja selle tingimused 

1.3..Käsundusleping ja selle tingimused 

 

2.Töötasu maksmine töötajale. 

2.1. Töötasu maksmine normaaltingimustes töötamisel 

2.2. Töötasu maksmine eritingimustes töötamisel 

 

3.Viimased muudatused Töötervishoiu ja Tööohutuse seaduses 

 

Praktilise grupitööna koostatakse koolitusel tööleping ja analüüsitakse seda. 

 

Õppemeetodid 
Loeng, vestlus, arutelu, Internetist vajaliku info otsimine, aktiivõpe läbi praktilise grupitöö, 
praktilise töö analüüs. Koolituspäeva lõpus test valikvastustega. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus  
Õpe toimub klassiruumis.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti, tahvel  ja dataprojektor. 
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt koostatud konspekti ning praktiliseks 
tegevuseks vajalikke töövahendeid (paber, kirjutusvahendid).  
Lubatud on kasutada enda nutiseadmeid grupitööks vajaliku seadusandluse otsimiseks. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
a)Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks - Õpetaja koostatud konspekt 

b) Soovituslik abimaterjal õppijale: 

Töölepinguseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018028?leiaKehtiv  

 Võlaõigusseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv  

www.ti.ee 

www.tooelu.ee (muudatused töökeskkonnas) 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

 Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine. Arvestus viiakse läbi valikvastustega testina ja hinnatakse 
mitteeristavalt. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018028?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv
http://www.tooelu.ee/
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Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Arvestus  Hinnatakse õppija oskust valida õige 
lepinguvorm töötamiseks ja kokkulepete 
sõlmimise oskust ning osalemist grupitöös. 
Arvestatakse õppija arusaamist  töötasu 
maksmise õigsuse osas. Valikvastustega 
testis peb olema õigeid vastuseid 80%. 
 

 

 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

Õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on võtnud osa grupitööna tehtavast praktilisest 
tööst ja sooritanud arvestusliku testi.  

Õppijale väljastatakse osalemise kohta tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 4 õppetunnis. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Katrin Viilu, jurist, täiskasvanute koolitamise kogemus üle 20 aasta. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Katrin Viilu,     katrin.viilu@mail.ee 

 

 


