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Kinnitatud  
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Õppekava nimetus Tugiisik/isiklikabistaja- täiskasvanute koolitaja/andragoog tase 5 

Õppekava annab võimaluse spetsialiseerumiseks tugiisikuna ja täiskasvanud koolitajana ning arvestab-arendab 
osaleja eelnevat kogemust vastavas tegevusvaldkonnas (sotsiaaltöö, pedagoogiline, psühholoogiline vms.) 

Õppekeel Eesti keel, vene keel. 

Koolituse asukoht Endla 4, Kohtla-Järve. Pae 19/1 Tallinn. 

Õppekava maht kokku  Auditoorne koolitus (aktiivõppe meetodil) - 160 tundi + praktika orienteeruvalt al. 40 tunnist (praktika maht ja kestus 
sõltuvad iga konkreetse osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest) 

Iseseisva töö osakaal Kuni 10 % (mõeldud on iseseisvat nn. kodutööd) 

Praktika osakaal (lisaks õppekava mahule) Alates 40 tunnist, sõltuvalt osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest 

Põhilised koolitajad  Õppe eesmärgid  Peamised õpiväljundid 

 
Natalia Umarova, PhD 
sotsiaalpedagoogikas: MTÜ Lapsele Oma 
Kodu keskuse asutaja Narvas aastast 1995, 
täiendavad projektid:  
2004-2007 riskirühma lapsed: Nõustaja-
koolitaja, 
2010-2011 hoolekandemeetmed töötutele 
lapsevanematele: Nõustaja-koolitaja, 
2010-2012. Ida -Virumaa tugiisikute koolitaja 
SA Dharma partnerina. 

Marika Juuse, MA psühholoogias,  
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus 
al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse 
teenuse käivitamine, osutamine peredele, 
perekeskse teenuse arendamine, 

Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused 
töötamiseks (A) laste ja perede tugiisikuna, kelle 
toimetulek on sotsiaal- ja/ või lastekaitsetöötaja 
hinnangul kriitiline või (B) täiskasvanud koolitajana. 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale 
ettevalmistus lapsega/lastega pere või erivajadusega 
isiku (edaspidi klient) jõustamiseks ja juhendamiseks 
toimetulekul igapäevases elukeskkonnas.  
 
Jõustamise eesmärk – aidata inimestel saavutada 
kontroll oma toimetuleku üle, märgata ja 
tunnustada inimeste püüdlusi, võimalusi, andeid, 
võimeid, kompetentsi, elus edasiviivaid väärtusi ja 
tulevikuplaane ning anda inimestele võimalus 
proovida korraldada iseseisvalt oma elu. 

Koolitus on suunatud järgmiste kompetentside 
omandamiseks:  

1) tugiisiku-isiliku abistaja tegevuse seaduslik raamistik, 
kvaliteedikriteeriumid; 

2) võrgustiku koostöö pere/kliendi, teenuse osutaja ning 
omavalitsuse esindaja(te) vahel: teenuse vajaduse 
hindamiseks ja oodatavatest tulemustest sõltuvalt töö sisu, 
ülesannete ja korralduse planeerimiseks; 
3) pere/kliendi jõustamine laste/ kliendi arengut 
soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel 
(tugiisik); 
4) pere/kliendi juhendamine igapäevaelus konkreetsete 
tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste 
õppimiseks; 
5) lapse õppe-/ kliendi töös toetamine ja arendavate 
tegevuste läbiviimise toetamine (haridus)asutuses; 



meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused 
ning järjepidev supervisioon. 
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute 
baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates 
piirkondades 

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias 
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, 
mh.  
2001 - 2005 politseiametis politsei 
kutsehariduse arendamine, 2006-2008 
Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia 
Twinning-projekti raames, sh töökohal 
õppimiseks õpiülesannete ja juhen-
damissüsteemi loomine, juhendajate 
koolitamine,  
2010 -2014 mentorite valimine, 
sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate 
juhendamine ja super-viseerimine, 
kogemusnõustajate koolitamine. 

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, 
suhtekoolitaja ja -nõustaja 
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, 
mh.  
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega 
grupijuhendajate koolituse korraldaja ja 
läbiviija,  
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava 
koostamine, koolituse läbiviimine, 
juhendamine. 

Ljubov Makušina, andragoog:  
Al. 1997 sotsiaaltöö juhendaja-tugiisik, sh. 

paljulapseliste, vaesuse piiril elavate 

inimeste, sh. töötute ja puuetega 

inimestest sotsiaalabi vajajate leidmine ja 

toetamine, koostöövõrgus-tiku arendamine 

Lastekaitse ja KOV sotsiaal-osakondadega: 

perede toetamine, vajaduste 

kaardistamine, võimalike abistajate 

Tugiisiku eesmärgiks on pere/ kliendi vajadustest, 
võimetest ja arengutasemest lähtuvalt pere/kliendi 
iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides 
pere eluvaldkondades. 

Tugiisiku teenuse raam: Teenust osutatakse pere 
juures kodus ja vajadusel ka väljaspool kodu, kui see 
on vajalik lapsest lähtuvate pere õiguste 
teostamiseks. Teenust osutatakse perele tema 
vajadustest lähtuvas mahus ning see lepitakse 
eelnevalt kokku ja fikseeritakse lepingus, teenuse 
orienteeruv optimaalne pikkus on 3 kuni 6 kuud. 
Teenuse vajadust hindab ja teenust tellib kohalik 
omavalitsus.  

Teenuse osutamise aluseks on kolmepoolne leping 
Tellija, pere ja Teenuse osutaja vahel. 

Isikliku abistaja teenus on mõeldud isikutele, kellel 
on funktsioonihäire, mille tõttu nad ei tule 
iseseisvalt igapäevaste tegevustega toime ja vajavad 
nende sooritamiseks isiklikku abistajat. 
Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku 
erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest. 
Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene 
peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist 
ja koordineerima isikliku abistaja tööd. 

Täiskasvanute koolitamise oskused on mõeldud 
isikutele, kes on huvitatud koolitaja tööst. Koolitus 
annab teabe ja oskused täiskasvanute koolitaja 
kutseeksami ettevalmistuseks.  

6) pere/kliendi toetamine – emotsionaalse ja 
psühhosotsiaalse toe pakkumine; 
7) koostöös peret/klienti toetava võrgustiku kujundamine; 
8) lapse turvalisuse jälgimine peres (tugiisik); 
9) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, 
sealhulgas teenuse saajate rahulolu-tagasiside. 

Täiendava professionaalse enesearengu kavandamine 

Koolitusele järgneb juhendatud ja superviseeritud praktika 
koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste (p. 1-4) 
harjutamiseks ja kinnistamiseks, orienteeruva pikkusega 40 h 
(sõltuvalt osaleja eelnevast kogemusest). 



kontaktide leidmine, abi kogumine, 

tugiürituste korralda-mine, 

toimetulekuoskuste koolitus ja harjutus. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 

arendaja vanglast vabanenutele ja 

Arestimaja asukatele 

Al. 2011 tugiisik-koolitaja, nõustaja ja 
järelnõustamine, tugigruppide juhendaja 

Irina Jelissejeva, pedagoog: 

Alates 2012 täiskasvanute koolitamine ja 
individuaalne juhendamine 

Õppeaja kestus 20 koolituspäeva umbes ühe kuu jooksul, millele järgneb soovi korral praktika, mille pikkus sõltub iga konkreetse 
osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest (selgub CV ja intervjuul) 

Õpingute alustamise tingimused 1. Minimaalne vanus - 21 eluaastat. 

2. Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või 
sotsiaaltööalane kogemus (ei ole kohustuslik) 

3. Keeleoskus: Emakeel - C1 ja võõrkeel – B1 (võib-olla omandamisel)  

4. CV ja avaldus 

5. Test ja intervjuu, mis viiakse läbi tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja kogemustega osutaja 
poolt 

  



Õppekava tasemed,  

meetod, struktuur ja (maht)  

Moodulite nimetus (orienteeruv maht) ja 

kokkuvõtlik sisu  

Õpitulemused: Omandatavad teadmised ja 

oskused 

I Tugiisiku/ Isikliku abistaja  

töö alused (76 h) 

Meetod: Aktiivõpe, st. osalejate 

aktiivne kaasamine, motiveerimine 

analüüsima oma seniseid kogemusi ja 

omandama teadmisi, oskusi ning 

kogemusi, mis on vajalikud tugiisiku-

isikliku abistaja teenuse osutamiseks. 

Struktuur: Moodulite käsitlemine 

toimub sarnase struktuuri järgi: 

Teemale häälestumine, lühike ja 

praktiline teooria sisend (loeng, 

ettekanne, intrigeeriv situatsioon 

vms.), konkteetse mooduli teemaga 

seonduva olemasoleva kogemuse 

analüüsimine, õpieesmärkide 

sõnastamine, uue kogemuse 

integreerimine: Mis on vajalik meelde 

jätta? Mida, mis puhul, kus, kuidas jne. 

kasutada? Tagasiside õpieesmärgi 

saavutamise kohta. 

 

 

 

(I) Tugiiisku/ Isikliku abistaja  

töö alused, eetika (16 h).  

Sisu:  

1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja rolli määratlus, 

ülesanded ja vastutus 

2. Tegevuste eesmärgistamine 

3. A.Maslow- vajaduste eesmärgistamine 

4. Kommunikatsiooniprotsesside loogilised 

seaduspärasused 

5. Esmakohtumine kliendiga 

6. Kliendisuhte lõpetamine 

7. Eetilised põhimõtted 

 

1. Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ 

isikliku abistaja rolli 

2. Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt 

kliendi vajadusi 

3. Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat 

ja oskab alustada, arendada ja lõpetada 

kliendisuhet 

4. On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ 

isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid 

(II) Seadusandlus (8 h) 

Sisu:  

1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja tegevusi 
reguleerivad õigusaktid, lepingud 

2.Taotluste vormistamine 
3. Perevägivald ja selle vormid (tugiisik) 
4. Abipakkuja võimaluste piirid 
5. Abisaamise võimalused- spetsialistid  

Osaleja: 
1. Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust 
reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida 
vastavat teavet 
2. Omab ülevaadet seadusega pakutud 
võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab 
saadud informatsiooni analüüsida ja edastada 

(III)    Perekond - vorm, suhted, koostöö (12 h) 

Sisu:  

1. Kooseluvormi, laiendatud/ kärgpere  
2. Perekonna arengu dünaamika 
3. Peresuhted, võimusuhted perekonnas 
4. Perekonna sotsmaj. ja kultuuriline kontekst 
5. Perekonna lähivõrgustik ja füüsiline 

keskkond 
6. Abi andmine ja vastuvõtmine 
7. Koostöö pereliikmetega 
8. Praktiline perekonna genogrammi 

koostamine, iseseisev praktiline harjutus 

Osaleja: 
1. Omab ülevaadet peretoimimise mudelist 
2. Teab, miks on vaja ja oskab analüüsida 
peresuhted 
3. Teab ja oskab algatada koostööd 
4. Teab ja oskab pakkuda abi 
5. Teab, miks ja oskab koostada pere genogrammi 

 

(IV) Tugiisiku/ isikliku abistaja töö praktilised 
alused (8 h) 

SISU:  

1.Tugiisiku/ isikliku abistaja teenuse praktiline 

Osaleja: 
1. Omab ettekujutust eesootava töö praktilistest 
juhtudest 
2. Oskab dokumenteerida oma tööd lähtudes 
andmekaitsenõuetest 



kirjeldus (praktilised näited, rollimängud) 
2. Tugiisku/ Isikliku abistaja töö 
dokumenteerimine ja aruandluse koostamine 

(V) Praktiline toimetulekuõpetus (16 h) 

Sisu:  

1. Pere/kliendi vajaduste kaardistamine  
2. Pere eelarve ja selle korrigeerimise 
vajadused (tugiisik) 
3. Võlanõustamise neli sammast 
4. Elulis-praktilise nõustamise praktiseerimine 
5. (Vanemate) enesekehtestamine ja piiride 
seadmine 
6. Praktilised pere eelarve korrigeerimise võtted 
ja vahendid (tugiisik) 
7. Toetuste ja abi taotlemine, suunamine, valik 

Osaleja: 

1. Suudab juhendada (majanduslikult) mitte 
toimetulevat peret/klienti igapäeva elus (eelarve 
koostamisel, enesekehtestamisel, võimaluste 
realiseerimisel jms) 

(VI) Võrgustikutöö (8 h) 
Sisu: 
1. Võrgustiku mõiste, alused, vajalikkus 
2. Praktiline rakendamine, eesmärgistamine, 

läbiviimine 

Osaleja: 
1. Mõistab võrustikutöö olemust 
2. On omandanud võrgustikohtumise 

eesmärgistamise, planeerimise ja 
korraldamise alused 

(VII) Võlanõustamine, majanduslik 
toimetulematus (8 h)  

(see moodul ei ole isiklikule abistajale kohustuslik) 

Sisu:  

1.Võlanõustamise mõiste 
2. Nõustamise neli sammast 
3. Tugiisiku võimalused nõustamiseks 

4. Võlgadesse sattumise põhjuste analüüs  

Osaleja: 

1.Suudab kasutada nelja samba mudelilist elulis-
praktilist nõustamisviisi 
2. Suudab analüüsida võlgadesse sattumise 
põhjused 

3. Suudab juhendada pere eelarve koostamist ja 
sellest kinnipidamist 

II Suhtlemisprotsessid (40 h) 

Meetod: Aktiivõpe, st. Osalejate 

aktiivne kaasamine, motiveerimine 

analüüsima oma seniseid kogemusi ja 

omandama teadmisi, oskusi ning 

kogemusi, mida kasutada 

konkreetsetes teenuse osutamise 

situatsioonides 

Struktuur: Moodulite käsitlemine 

toimub sarnase struktuuri järgi: 

(VIII) Suhtlemisprotsesside alused (8 h)  

Sisu:  

1.Selge ja ebaselge kommunikatsioon 
2. Suhtlemisbarjääride vältimine 
3. Aktiivne kuulamine abistamisoskusena 
4. Kehtestamisoskused 
5. Toimetulek vastupanuga 
6. Erinevad probleemilahendusmudelid 
7. Probleemide ennetamine 
8. Võimupositsioonilt tegutsemise lähi –ja 

Osaleja: 
1.On omandanud suhtlemisprotsessi alused, 
suudab neid praktilises suhtlemises kasutada 
2. Teab erinevaid probleemilahendusmudeleid 
3. On võimeline vajadusel valima sobiva mudeli 



Teemale häälestumine, lühike ja 

praktiline teooria sisend (loeng, 

ettekanne, intrigeeriv situatsioon 

vms.), konkteetse mooduli teemaga 

seonduva olemasoleva kogemuse 

analüüsimine, õpieesmärkide 

sõnastamine, uue kogemuse 

integreerimine: Mis on vajalik meelde 

jätta? Mida, mis puhul, kus, kuidas jne. 

kasutada? Kuidas hinnata õpieesmärgi 

saavutamist. Tagasiside. 

 

kaugmõjud 
9. Vajadus- ja väärtuskonfliktid 

(IX) Mõjutamisoskused, motiveerimine, 
stressijuhtimine (16 h)  

Sisu:  

1.Vaimse tervise tähtsus, selle olukord Eestis 
2. Psühholoogilised probleemid (peredes) - 
väljendusoskus, suhted, kommunikatsioon, 
erinevad hoiakud, ootused teiste suhtes, 
konfliktide allikad, müüdid peredes, pere areng  
3. Mõjutamine ja motiveerimine 
4. Harjutused tagasiside saamiseks suhtlemisel 
5. Stressi äratundmine, toimetulek,  
6. Stressis inimese nn. esmaabi 
7. Praktilised lõõgastusharjutused  

Osaleja: 

1. Teab vaimse tervise olukorda ja selle 
tervendamise vajadust 

2. Omab ettekujutust võimalikest 
psühholoogilistest probleemidest (peredes)  

3. Teab ja oskab kasutada (ausaid) mõjutamise ja 
motivatsiooni võtteid 

4. Oskab küsida ja anda mina-võtmes 
konstruktiivset tagasisidet 

5. Oskab märgata ja teab, kuidas olla toeks 
stressis inimesele 

6. Teab ja oskab juhendada lõõgustusharjutusi 

(X) Supervisioon ja kovisioon kui 
töömeetodid (16 h)  

Sisu:  

1. Supervisiooni ja kovisiooni süsteem 
2. Juhtumite kaardistus ja analüüs 
3. Analüüsi tagasiside, lahenduskäigud 

Osaleja: 

1. Omab kogemust supervisiooni ja kovisiooni 
kogemust 

2. Oskab neid töömeetodeid kasutada enda 
töö analüüsimiseks ja lihtsustamiseks 

3. Saab tagasiside kaudu hinnangu oma tööle 
ja juhised edasiseks  

III Täiskasvanute koolitaja portfoolio 
koostamine (24 h)  

Meetod: Aktiivõpe, st. Osalejate 

aktiivne kaasamine, motiveerimine 

analüüsima oma seniseid kogemusi ja 

omandama teadmisi, oskusi ning 

kogemusi, mida kasutada 
konkreetsetes teenuse osutamise 

situatsioonides 

Struktuur: Moodulite käsitlemine 

toimub sarnase struktuuri järgi: 

Teemale häälestumine, lühike ja 

praktiline teooria sisend (loeng, 

ettekanne, intrigeeriv situatsioon 

vms.), konkteetse mooduli teemaga 

seonduva olemasoleva kogemuse 

analüüsimine, õpieesmärkide 

(XI) Kutsenõuded ja -tasemed (8 h) 

Sisu: Kutsestandardi alusel 

 

Osaleja: 

1.Teab täiskasvanute koolitajale esitatavaid 
nõudeid 

(XI) Koolituskogemuse kaardistamine (8 h) 

Sisu: 

Kutsestandardi alusel 
 

Osaleja: 
 
1. On kaardistanud oma koolituskogemuse 

(XII) Täiendkoolituse kaardistamine (8 h) 

Sisu: 

Kutsestandardi alusel 

Osaleja: 
 
1.Teab täiendkoolituse olulisust ja võimalusi  



sõnastamine, uue kogemuse 

integreerimine: Mis on vajalik meelde 

jätta? Mida, mis puhul, kus, kuidas jne. 

kasutada? Kuidas hinnata õpieesmärgi 

saavutamist. Tagasiside. 

 

Juhendatud ja superviseeritud 

praktika (al. 40 tunnist, sõltuvalt 

osaleja eelnevast koolitaja 

kogemusest) 

 

Juhendatud ja superviseeritud-

koviseeritud praktika: Teenuse iseseisev 

ettevalmistamine, läbiviimine ja 

hindamine. 

Sisu: Osaleja valmistab ette ja viib läbi 

teenuse osutamise koos tagasiside-hindamise 

protsessiga. Praktikat juhendab mentor. 

Praktika protsessis omandab osaleja 
kovisiooni kogemuse (teenuse juhtumite 

struktureeritud käsitlemine kolleegide grupis 

eesmärgiga näha, reflekteerida ja analüüsida 

erinevaid situatsioone oma töös). Sõltuvalt 

vajadusest ja vastavalt kokkuleppele, kas 

paari päeva tagant kuni kord nädalas, toimub 

supervisioon, mille eesmärgiks on teenuse 

protsessi analüüs, tagasiside ja kitsaskohtade 

arutamine superviisori juhendamisel, kes aitab 

osalejal võtta fookusesse ka iseenda areng ja 

läbipõlemise ennetamine ning saab soovitada 

oskusi ja teadmisi, kuidas toetada klientide 

arengut. 

Praktika tulemuseks on koolitusel omandatud 

teadmiste ja oskuste kinnistumine ning 

praktiseerimine iseseisvalt kavandatava ja 

läbiviidava teenuse raames. Osalejat toetavad 

praktikata juhendav mentor, kollegiaalne 

kovisioon ja regulaarne supervisioon. 

 

Õpingute lõpetamise nõuded, 

tulemus 

Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses ja ca. 40 tunnine dokumenteeritud 

praktika: Enda ettevalmistatud ja läbiviidud teenuse osutamine koos hindamise ja tagasiside 

protsessiga - praktiline läbiviimine, analüüs ja kaitsmine. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse. 

Koolituse tulemus on kooskõlas MTÜ Dharma ESF projekti raames väljatöötatud soovitusliku 

Tugiisiku baaskoolituse kava tulemustega. 

Õppekavas seatud eesmärkide 

täitmiseks ja oskuste omandamiseks 

vajalike õpperuumide, sisustuse ja 

seadmete kirjeldus ning nende 

vastavus õigusaktides sätestatud 

tervisekaitsenõuetele, kui need on 

kehtestatud 

Õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäe (endine lasteaia hoone) ja Sõle 40, 

Põhja-Tallinn (endine koolimaja) ning Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune 

Täiskasvanute Koolituskeskus). Koolituskeskuse pidajal on kõigi koolitusruumide haldajatega 

pikaajalised rendilepingud, vt. lisatud.   

Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi 

linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel, teisel ja kolmandal korrusel. Klassiruumid on ehituslikult 

korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja 



seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad 

läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud 

tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri 

stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.Ruumide läheduses on 

kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida 

kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.  

Praktikabaasi kirjeldus (kui 

õppekava sisaldab praktikat) 

Teenuse osutamine teenust vajava kliendi juures, analüüs ja tagasiside koolituskohas. 

 


