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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 01.06.2022 

käskkirjaga nr 6.2-1/95 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Tugiisik- kellele ja milleks? 

Õppekavarühm:  Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  Koolitus on suunatud neile, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja 

erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna või tegevusjuhendajatena. 

 

 Grupi suurus: 18 osalejat 

Õppe alustamise nõuded: täisealine isik, kes omab vähemalt keskharidust. 

Õpiväljundid.  

Koolituse läbinu: 

• Omab valmidust töötada sotsiaalvaldkonnas; 

• toetab kliendi sotsiaalsete oskuste arendamist, tema võimetekohast kaasatust ja panustamist 
ühiskonda; 

• loob koostöös kliendiga turvalise keskkonna, mis toetab tema tegevusvõime kujunemist, 
säilimist, arendamist ja juhendab klienti igapäevaelu toimingute kavandamisel, elluviimisel, 
lähtudes tema isikupärast, seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest; 

• teab erinevate abivajadusega sihtrühmadega töötamise põhimõtteid; 

• kasutab suhtlemisel abivajajaga, meeskonnaga (sh. pere juhendamine), sotsiaalse 

võrgustikuga efektiivse suhtlemise võtteid kliendi toetamiseks igapäevaelu toimingutes; 

• järgib tugispetsialisti kutse-eetikat; 

• valdab enesejuhtimise ja tööalase motivatsiooni säilitamise võtteid. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.. 

1. Kutsestandard: Sotsiaaltöötaja, tase 6, A.2.9. Sotsiaaltöö laste ja peredega. Sotsiaaltöö 

erivajadustega inimestega; A2.10 Sotsiaaltöö erivajadustega inimestega. Sotsiaaltöö 

eakatega. 

2. Seos OSKA-ga. Valdkond: Sotsiaaltöö. 

3. OSKA COVID-mõjude eriuuring. 
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Põhjendus.  

Sotsaiaaltöö valdkonna OSKA uuringus on välja toodud mitmeid olulisi murekohti: personali suur 

voolavus; töötajate nappus; sotsiaalteenuste kasvav vajadus ning koos sellega töötajate kasvav 

vajadus. Seega on uute töötajate koolitamine hädavajalik. Samas nähakse ka vajadust tõsta ja 

arendada valdkonnas töötavate töötajate üldoskuste, hoiakute ja isikuomaduste taset, mis on osa 

sotsiaaltöö erialastest oskustest. Vesteldes töötavate tugiisikutega, tegevusjuhendajatega, jt. 

sotsiaaltöö spetsialistidega, olen aru saanud, et sageli on töötajate voolavuse põhjuseks valmisolek 

sotsiaalvaldkonnas töötamiseks, teadmatus tugiisiku teenuse osutamise alustest ja eetikast, ka nt. 

erivajaduse mõistest või siis konfliktide ennetamise  lahendamise oskusest. Tihtilugu seostatakse 

erivajadust millegi ebameeldivaga, mistõttu see hirmutab ja puudub motivatsioon erivajadustega 

inimestega töötamiseks. Koolituse üheks eesmärgiks ongi osaleja motivatsiooni tõstmine ja soov 

töötada tugiisikuna. 

OSKA COVID -mõjude eriuuringust lähtuvalt muutusid oluliseks teadmised turvalise töökeskkonna, 

töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmine kui ka töötajate valmisolekut ümberõppeks. 

Koolitus on ellu kutsutud lähtuvalt OSKA uuringus väljatoodust kui tegutsevate ja alustavate 

tugispetsialistide, kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistide ja pedagoogide ühiste 

tegevuste, koostöökohtumiste ja täiendkoolituste käigus kaardistatud täiendava 

koolitusvajadusega abivajavast inimesest lähtuva tugiteenuse läbiviimiseks, suhtlemisoskuste 

arendamiseks meeskonna ja lähedastega suhtlemisel, samuti kutse-eetika järgimise olulisusest 

igapäevatöös ning enesejuhtimise oskuste arendamise ning töömotivatsiooni säilitamise 

vajadustest. 

Vastavalt sellel on valitud nii sihtgrupid kui ka õpiväljundid.    

 

 

Koolituse  kogumaht EKAP-ides  

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 76 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  70 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 48 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:   22 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

6 

 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus..  

Teoreetiline ja praktiline auditoorne õpe on omavahel tihedalt seotud, sest üks õppemeetod 

muutub sujuvalt teiseks vastavalt teemakäsitlusele, õppemeetoditele ja osalejate valmisolekule 

tegevuste muutmiseks. Iga teemaga on seotud ka praktilise õppe situatsioonharjutused. 
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A: Teoreetiline õpe (kokku 48 h) 

• Huvi ja soov tugiisikuna töötada. 

- Inimlik hoolimine; 

- empaatia, sallivus; 

-  kliendi eripärade ja erivajaduste märkamine ja mõistmine 

- oskus enda emotsioone reguleerida. 

• Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika. 

• Tugiisiku töö psühholoogilised alused. 

• Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös. 

• Konfliktide ennetamine ja juhtimine. Kriisidega toimetulek. 

• Kliendi ja pere juhendamine, koostöö ning toetamine igapäevaelu toimingutes. 

• Kliendi toetamine sotsiaalse kaasatuse toetamisel ja panustamisel ühiskonda. 

• Erivajadus ja puuete liigid. Põhimõtted erinevate abivajadusega sihtrühmadega  

töötamisel. 

• Juhtumianalüüs. 

 

B: Praktiline õpe (kokku 22h) 

 1. Situatsiooniharjutused igapäevatööst lähtuvalt.  

 2. Praktiliste juhtumianalüüside arutelu ning analüüs. 

 3. Põlvamaal Maarja Küla külastus. 

 

C: Iseseisev töö ( kokku 6 tundi): Juhtumianalüüs, tööalane eneseanalüüs 
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Õppekeskkonna kirjeldus:  Koolitusruum vastab õppetööks vajaminevatele nõuetele ning  järgib 

täiskasvanud õppijate vajadusi ning heaolu, tervisekaitse ja tuleohutuse nõudeid ning toetab 

õpiväljundite saavutamist. Õpperuum on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, 

arvuti jne) ja tahvliga, samuti täiskasvanud õppijale kohase mööbliga 20-le. Õppematerjalid 

jagatakse paberkandjal ja/või elektrooniliselt. 

 

Õppemeetodid: Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on 

aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, 

individuaalsel tööl, õppekäikudel, praktiliste juhtumite analüüsil, kohtumistel tugiisikutega. 

Õppematerjalid:  

Kasutatakse koolitaja poolt koostatud õppematerjale. 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutse andmine http://eswa.ee  

Sotsiaalvaldkonna õigusaktid, seadusandlus, kutsestandardid. 

Soovituslik kirjandus:  

Paes, T. Nõustaja käsiraamat. SA Innove. 2014 

Paes, T. Istuda või astuda. SA Innove.2014 
Kiviniemi,P.,  Tugiisiku õpik. Eesti Puuetega Inimeste Koda, 1995  

http://raulpage.org/tugiopik.html 

Hoolides ja hoolitsedes. Õpik- käsiraamat hooldustöötajale. Tartu. 2015. 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid   

Õpe toimub kontaktõppena kohapeal.  

1) koolitusel osaleja on osalenud vähemalt 70% auditoorsetest tundidest;  

2) on sooritanud iseseisva töö  

Hindamismeetodid: 

1. Iseseisev töö 

 

 

 

 

 

2. Praktiline 

situatsioonülesanne 

(loosi tahtel) 

Iseseisev töö: koostada eneseanalüüs etteantud juhendi põhjal  

(kohandatud eneseanalüüsi lühiversiooni aluseks Sotsiaal- ja 

tervishoiuvaldkonna spetsialist, spetsialiseerumisega tugiisiku 

kutsetele, tase 4, kus on arvestatud käesoleva õppekava 

õpiväljundite saavutamist). Hinnatakse juhendist lähtuvate 

komponentide olemasolu eneseanalüüsi teostamisel ning 

õpiväljundites märgitud valmisolekut (tegevusi) tööks 

tugiisikuna. 

Praktilised situatsioonülesanded: koolitaja poolt etteantud 

juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon  

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. 

 

Koolitaja: Terje Paes, TLÜ, Sotsiaaltöö eriala, MA 2019 Täiskasvanute koolitaja, tase 7, 

http://eswa.ee/
http://raulpage.org/tugiopik.html
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Karjäärinõustaja, tase 7 

Sotsiaalvaldkonnas erinevate sihtrühmadega töötamise, nõustamise ja koolitamise kogemus alates 

1999 aastast. Tugisiikuna töötamise kogemus 2014 aastast, Tugiisiku baaskoolituse korraldamise ja 

läbiviimise kogemus 2015 aastast. Eesti Töötukassa ITR ja Kaitstud töö teenuse läbiviija Põlva 

maakonnas alates 2015 Tegevuse ülevaade: www.tercare.ee  

 

 

Õppekava koostajad:  

Terje Paes, täiskasvanute koolitaja, tase 7, Tercare OÜ juhatuse liige, tercare@gmail.com  

Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, ada.gross@aianduskool.ee  

http://www.tercare.ee/
mailto:tercare@gmail.com
mailto:ada.gross@aianduskool.ee

