
 

FÜSIOTERAPUDI ASSISTENDI ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA  

Sihtrühm Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme  massööri kutse või kutsele vastavate kompetentside ja 

keskhariduse olemasolu  

Õppevorm Mittestatsionaarne õpe 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

1 Karjääri planeerimine 4,5 EKAP 117t  

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime suhtlemisega tööelus,  oma karjääri 

planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe 

põhimõtetest. 

Õpiväljundid: Õpilane: 

ÕV1: Mõistab oma vastutust 

teadlike otsuste langetamisel 

elukestvas karjääriplaneerimise 

protsessis 

 

ÕV.2: Mõistab majanduse olemust 

ja majanduskeskkonna toimimist 

 

ÕV.3: Kasutab oma õigusi ja täidab 

oma kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel 

 

ÕV.4: Käitub vastastikust suhtlemist 

toetaval viisil 

Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 

1. analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi 

2. annab hinnangu oma kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse ning enda tööturul rakendamise 

võimaluste kohta ema-ja võõrkeeles 

3. analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

4. koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente lähtudes dokumentide vormistamise 

heast tavast ema – ja võõrkeeles: CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus 

5. valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul 

6. koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani 

7. analüüsib iseseisvalt oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest 

8. analüüsib iseseisvalt turumajanduse toimimist arvestades nõudluse, pakkumise ja 

turutasakaaluga õpitavas valdkonnas 

9. analüüsib juhendi alusel nõudluse ja pakkumise mõju ühe ettevõtte toodete müügi tulemustele 

10. analüüsib meeskonnatööna Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ning nende mõju 

ettevõtluskeskkonnale õpitavas valdkonnas 



11. täidab etteantud andmete alusel sh elektrooniliselt FIE näidistuludeklaratsiooni 

12. võrdleb füsioteraapias kasutatavaid infosüsteeme 

13. kasutab iseseisvalt majanduskeskkonnas orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi e-riik 

14. loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi, lähtudes riiklikust 

strateegiast  

15. loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu 

töökeskkonna tagamisel ja selgitab riskianalüüsi olemust  

16. eristab ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldist füüsikalisi, keemilisi,  bioloogilisi, 

psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks  

17. tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb iseseisvalt seadustes sätestatud töötaja õigusi ja kohustusi 

seoses tööõnnetusega  

18. kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust  tulekahju 

puhkemisel töökeskkonnas  

19. analüüsib meeskonnatööna erinevatest allikatest töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni 

juhtumi näitel  

20. kasutab iseseisvalt elektroonilist töölepinguseadust töölepingu sõlmimisel, tööaja ja puhkuse 

korraldamisel  

21. analüüsib iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi  erinevusi töötaja ja 

ettevõtja vaatest  

22. analüüsib meeskonnatööna töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust käsitlevaid  

organisatsioonisiseseid dokumente 

23. arvestab iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka 

ning ajutise töövõimetuse hüvitist  

24. kirjeldab iseseisvalt asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis  

25. koostab ja vormistab iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab 

digitaalselt  

26. kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 

dokumentide säilitamisega 

27. suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt keerukates ja muutuvates  suhtlemissituatsioonides 

sobivalt  

28. kirjeldab füsioteraapia eetika iseärasusi, sh füsioterapeudi - patsiendi suhte põhiaspekte ja 

kollegiaalseid suhteid 

29. kasutab keerukates ja ootamatutes suhtlemissituatsioonides erinevaid  suhtlemisvahendeid, sh 



järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava, kasutades suhtlussituatsioonides võõrkeeli  

30. analüüsib enda ja grupiliikmete käitumist, järgides üldtunnustatud käitumistavasid  

31. juhendab juhendi alusel eesmärgipäraselt klienti/kliente töösituatsioonidest tulenevalt 

32. analüüsib juhendi alusel kultuurilisi erinevusi suhtlemisel  

33. analüüsib juhendi alusel enda ja teiste teeninduskultuuri, teenindushoiakuid ja – oskusi 

34. lahendab iseseisvalt erinevaid, sh muutuvaid teenindussituatsioone, lähtudes  kliendikeskse 

teeninduse põhimõtetest 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Praktiline kompleksülesanne 

(infootsing praktikavõimaluste 

kohta, vormistada dokumendid ja 

kiri praktikale kandideerimiseks, 

koostada eneseanalüüs lähtuvalt  

praktika eesmärkidest, individuaalse 

praktikaülesande püstitamine, 

osalemine praktikale kandideerimise 

intervjuus, oma eriala õpingute 

eesmärgistamine kasutades GROW 

mudelit) 

1. Karjääri planeerimine  

Alateemad: Enesetundmine FT assistendi 

karjääri planeerimisel (Isiksuseomadused. 

Väärtused, motivatsioon, hoiak, võimed, 

oskused. Eneseanalüüsi läbiviimine oma 

tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamise 

kaudu) 

Alateemad: Õppimisvõimaluste ja tööjõuturu 

tundmine FT assistendi karjääri planeerimisel 

(Haridustee: FT assistendi erialad,  

õpimotivatsioon ja elukestev õpe. 

Tööjõuturg ja selle muutumine. Kutse ja 

kutseoskused, FT assistendi eriala näitel. 

Töömotivatsioon.  

Alateemad: Planeerimine ja karjääriotsuste 

tegemine  

(Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess. 

Karjääriteenused ja karjäärinõustamine. 

Muutustega toimetulek. Tööotsimine sh 

praktikakoha leidmine: allikad ja tööinfo 

otsimine, kandideerimisdokumendid, 

tööintervjuu. Isikliku karjääriplaani koostamine. 

eesmärkide seadmine. Lühi- ja pikaajaline 

 E-õpimappide loomise 

võimaluste tutvustamine  

 Eneseanalüüs lähtuvalt  eriala 

spetsiifikast 

 Infootsing 

töövahenduskeskkondades 

FT assistendi erialal  tööturu 

võimaluste kohta 

 Miniloeng kandideerimise 

protsessi kohta 

 Ideekaart praktikale 

kandideerimise  protsessi 

kohta 

 Praktiline töö (dokumentide 

vormistamine (lõimitult 

dokumenteerimise 

mooduliga) 

 Rühmatöö (Tööintervjuu 

praktikakoha taotlemiseks) 

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 



karjääriplaan) 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

õpiväljundid lävendi tasemel  

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Analüüs turumajanduse 

toimimisest arvestades nõudluse, 

pakkumise ja turutasakaaluga FT 

assistendi valdkonnas 

ÜL.2: Praktiline töö 

tuludeklaratsiooni koostamine 

ÜL.3: Infootsing teabeväravast 

 

2. Majandus ja ettevõtlus  

Alateemad: Mina ja majandus (Majanduslikud 

otsused. Turg. Raha, selle funktsioonid ja 

omadused) 

Alateemad: Piiratud ressursid ja piiramatud 

vajadused 

(Ressursid majanduses. Majanduse põhivalikud. 

Alternatiivkulu. Erinevad majandussüsteemid) 

Alateemad: Pakkumine ja nõudlus (Nõudlus. 

Pakkumine. Turu tasakaal. Turuhind) 

Alateemad: Maksud (Riigi roll majanduses. 

Otsesed ja kaudsed maksud. Riigieelarve tulud 

ja kulud) 

Alateemad: Finantsasutused Eestis. 

Finantsteenused.  

Alateemad: Eesti ja kohalik ettevõtlus 

(Ettevõtluse olemus. Ettevõtluse areng ja 

olukord Eestis)  

Alateemad: Ettevõtja ja töötaja (Ettevõtja 

omadused. Ettevõtlusega kaasnevad väljakutsed. 

Äriidee ja äriplaani koostamise põhimõtted. 

Ettevõtja ja palgatöötaja erinevused) 

Alateemad: Ettevõtluskeskkond (Poliitiline, 

majanduslik, sotsiaalne tehnoloogiline 

keskkond) 

 Praktiline ülesanne (oma 

nädala kulutuste 

planeerimine, tegelike 

kulutuste kaardistamine ja 

analüüs) 

 Loeng turumajanduse 

toimimise  ja turgu 

iseloomustavate 

majandusnäitajate kohta 

 Ajurünnak turumajanduse 

toimimise kohta  

 Infootsing ja rühmatöö Eestis 

kehtivate maksude kohta 

 Praktiline töö 

(Näidistuludeklaratsiooni 

täitmine etteantud andmete 

alusel) 

 Infootsing majandusinfo 

saamiseks 

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 



 Ülevaade kasutatavatest Infosüsteemidest  
Alateemad: ülevaade andmebaasidega, 

ülevaade andmete kogumise ja analüüsimise 

üldpõhimõtetest (REHA (sots. kindlustuse 

amet), Haigekassa, e-tervise, tehniliste 

abivahendite (STAR) süsteemid) 

Õppetöö toimub : koolis ja vastavas asutuses 

(Hille uurib programmidele ligipääsu võimalust) 

Seminar, rühmatöö,  

HK1 

0,5 EKAP, 13t 

Teooria õpe:  6t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 7t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Kompleksülesanne 

Töökeskkonna ja töökorralduse 

analüüs, töökeskkonna  riskide 

hindamine, analüüs tööohutust 

puudutavate dokumentide loomise, 

allkirjastamise ja säilitamise kohta 

 

3. Töötervishoid ja tööohutus  

Alateemad: Sissejuhatus töökeskkonda 

(Töökeskkonnaga tegelevad struktuurid. 

Töövõime säilitamise olulisus) 

Alateemad: Töökeskkonnaalane töö korraldus 

(Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. 

Riskianalüüs) 

Alateemad: Töökeskkonna ohutegurid 

(Töökeskkonna ohutegurid. 

Meetmed ohutegurite mõju vähendamiseks) 

Alateemad: Töökeskkonnaalane teave 

(Erinevad töökeskkonnaalase teabe allikad) 

Alateemad: Tööõnnetused 

(Tööõnnetuse mõiste. Õigused ja kohustused 

seoses tööõnnetusega) 

Alateemad: Tule- ja elektriohutus.  

(Käitumine ohuolukorras. Tulekahju 

ennetamine. 

 Infootsing riikliku  

töötervishoiu ja tööohutuse 

strateegiast  

 tööandja ja töötaja 

põhiõiguste ja kohustuste 

kohta töökeskkonna 

tagamisel 

 Rühmatööna mõttekaardi 

loomine töökeskkonna 

ohutegurite kohta. 

 Protsessi skeemi 

joonistamine tegevusest 

tuleõnnetuse korral (koolis 

olemasolevate 

ohutusjuhendite alusel  

 

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 



Tegutsemine tulekahju puhkemisel. 

Elektriohutus) 

 4. Töötamise õiguslikud alused  

Alateemad: Lepingulised suhted töö tegemisel 

(Lepingu mõiste. Lepingute sõlmimine, 

muutmine ja lõpetamine. Lepingute liigid.  

Töölepingu mõiste ja sisu. Varalise vastutuse 

kokkulepe. Töövaidluste lahendamine. Teenuste 

osutamine käsunduslepingu ja 

töövõtulepinguga. Töötamine avalikus 

teenistuses. Töötamine välisriigis: välisriigi 

seaduste kohaldamine töötajale, maksude 

arvestus ja tasumine. Kollektiivsed töösuhted ja 

kollektiivleping. Töötajate usaldusisik. 

Kollektiivne töötüli.) 

Alateemad: Töökorraldus 

(Tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele. 

Ametijuhend. 

Tööaeg  ja selle korraldus: töönorm, 

ületunnitöö, öötöö, riigipühal tehtav töö, 

valveaeg, töö tegemise aja ja öötöö piirang, 

tööpäevasisene vaheaeg, igapäevane puhkeaeg, 

iganädalane puhkeaeg. Lähetus. 

Puhkuse korraldamine, puhkuse liigid: 

põhipuhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus. 

Puhkuse tasustamine ja kasutamata puhkuse 

hüvitamine) 

Alateemad: Töö tasustamine ja sotsiaalsed 

tagatised 

(Töötasus kokkuleppimine, töötasu alammäär. 

Töötasu arvutamise viisid (ajatöö, tükitöö, 

tulemustasu). Töö tasustamine ületunnitöö, 

öötöö, riigipühal tehtava töö ja valveaja korral. 

 Juhtumianalüüs 

tööseadusandluse teemal  

 Arutelu   (erinevused 

töölepingu, töövõtulepingu ja 

käsunduslepingu vahel) 

 Rühmatöö õpilase õiguste ja 

kohustuste kohta kooli 

sisekorra eeskirja ja 

õppekorraldus-eeskirja  

põhjal. 

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 



Töötasu maksmise kord. Töötasult 

kinnipeetavad maksud ja maksed. Ajutise 

töövõimetuse liigid, töövõimetusleht. 

Töötuskindlustushüvitis. Vanemahüvitis. Riiklik 

pension) 

ÜL.2: Praktiline töö  (kaardistada 

erinevused töölepingu, 

töövõtulepingu ja käsunduslepingu 

vahel) 

ÜL.3: Raport arutelust 

dokumendihalduse vajalikkusest 

organisatsioonis 

ÜL.4: Praktikakoha taotlus e-kirjana 

 

5.  Asjaajamine ja dokumendihaldus  

Alateemad: Asjaajamine ja dokumendihaldus 

organisatsioonis 

(Dokumentide haldamise vajalikkus. 

Organisatsiooni sisemist töökorraldust 

reglementeerivad alusdokumendid  (näiteks 

asjaajamiskord, dokumentide loetelu) 

Alateemad: Dokumentide loomine (vt. teema 

planeerimine ja karjääriotsuste tegemine) 

(Üldnõuded dokumentidele. 

Dokumendi elemendid. Dokumentide liigid. 

Dokumendiplank. 

Dokumendiplankide liigid. Kiri. Kirja 

elemendid. Kirja loomine. 

Tekstitöötlusprogrammi kasutamine 

dokumentide vormistamisel. E-kiri. E-kirja 

elemendid. E-kirja esitusvorm. E-kirja loomine. 

E-posti haldamine) 

Alateemad: Dokumentide, sh 

digitaaldokumentide säilitamine  

(Dokumentide hoidmise ja säilitamise 

vajalikkus, säilitustähtajad). 

 Arutelu dokumendihalduse 

vajalikkus organsatsioonis 

 Praktiline töö (kirjana 

praktikakoha taotluse 

koostamine ja  varasemalt 

koostatud 

praktikadokumentide 

saatmine e-kirjaga)  

  

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  Õppemeetodid Maht tundides 



moodulitega 

ÜL.1: Kompleksülesanne 

füsioterapeudi assistendi tööga 

seotud rollimäng, mis sisaldab 

klienditeenindust ja   suhtlemist) 

1. Suhtlemise alused  

Alateemad: Suhtlemine.  

 Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. 

Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. 

Telefonisuhtlus. Internetisuhtlus ja 

suhtlusvõrgustikud. Kultuuridevahelised 

erinevused ja nende arvestamine 

suhtlemissituatsioonides. 

 Suhtlemisbarjäär ja selle ületamise 

võimalused) 

Alateemad: Käitumine suhtlemissituatsioonides  

(Tööalase käitumise eetika. Positiivse mulje 

loomine.  Konfliktid ja veaolukorrad, nende 

ennetamine ja juhtimine. Grupp ja meeskond). 

Alateemad: Klienditeenindus  

(Teeninduslik mõttekultuur. Klient ja 

teenindaja. Kliendikeskse teeninduse 

põhimõtted. Teeninduseks vajalikud hoiakud ja 

oskused. Teenindusprotsess. Erinevad 

teenindussituatsioonid ja nende lahendamine) 

 Köitev loeng suhtlemise 

aluste kohta 

 Videoanalüüs 

klienditeeninduse 

situatsioonide kohta 

 Tutvumine  teeninduse e-

käsiraamatuga 

 Rühmatööna 

klienditeeninduse heade 

tavade sõnastamine 

probleemide lahendamisel 

 Situatsioonülesanne 

metallivaldkonna töös 

ettetulevate situatsioonide 

lahendamiseks 

 Loeng probleemi-

lahendamise metoodikast 

 Situatsioonülesanne 

Klienditeenindus 

(0,5 EKAP) 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 

ÜL.2: analüüsitakse patsiendi ja 

meditsiinitöötaja suhteid ja ootusi, 

analüüs, juhiseid meditsiinilises 

igapäevatöös esinevate eetiliste 

probleemide lahendamiseks. 

Eetika ja filosoofia tervishoius  

Alateemad:  

 arstiteaduse ja kliinilise praktikaga 

seotud eetiliste ja moraalsete 

tõekspidamiste põhimõtteid ja nende 

ajaloolist kujunemist.  

 kaasaegse meditsiinieetika 

põhiseisukohad 

 füsioteraapia eetika iseärasused, sh 

füsioterapeudi - patsiendi suhte 

põhiaspektid ja kollegiaalsed suhted. 

Seminar, rühmatöö,  

HK1 

0,5 EKAP, 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 

0t 

IT: 5t 



 biomeditsiiniliste inimuuringute eetika 

põhilised aspektid ja nende rakendamine 

 Juhendamise metoodilised alused  

Alateemad:   

 ülevaade erinevatest õppimise ja 

õpetamise meetoditest,  

 juhendamine, selle eripära,  

 sihtgrupiga töötamine,  

 patsiendi/ kliendi verbaalne või 

manuaalne juhendamine/ tagasiside 

sooritusest ja kommunikatsioonist. 

(Tunnustamine, motivatsiooni loomine, 

stiimuli tekitamine, jõukohasuse 

printsiip, tuntult tundmatule, varem 

omandatult uuele Eduelamuse loomine 

jne.) 

Alateemad: juhendamise praktika 

Seminar, rühmatöö,  

HK1 

0,5 EKAP, 13t 

Teooria õpe:  0t  

Praktiline õpe: 

6t 

IT: 7t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Iseseisev töö moodulis: 

 

1. Loeb õpimapi koostamise materjalid ja koostab õpimapi. 

2. Vormistab praktikale kandideerimiseks vajalikud dokumendid (sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri).  

3. Loeb läbi töötervishoiu ja tööohutuse kirjanduse Tööinspektsiooni kodulehel ja analüüsib  töökoha ja 

töötingimusi 

4. Loeb teeninduse e-käsiraamatut ja koostab referaadi teemal „teeninduse head tavad“. 

Mooduli hinde kujunemine: 

  

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes osalemine. 

Mooduli hinne kujuneb elektroonilise õpimapi (35) ja selle esitluse alusel (36): praktiline 

kompleksülesanne (infootsing praktikavõimaluste kohta, vormistada dokumendid ja kiri praktikale 

kandideerimiseks, koostada eneseanalüüs lähtuvalt  praktika eesmärkidest, individuaalse 

praktikaülesande püstitamine, osalemine praktikale kandideerimise intervjuus, oma eriala õpingute 

eesmärgistamine kasutades GROW mudelit ( 1,2, 3,4, 5, 6, 7); analüüs turumajanduse toimimisest 



arvestades nõudluse, pakkumise ja turutasakaaluga FT assistendi valdkonnas, (8, 9, 10); praktiline töö 

tuludeklaratsiooni koostamine (11); infootsing teabeväravast ja Füsioteraapias kasutatavatest 

infosüsteemidest (12,13); kompleksülesanne töökeskkonna ja töökorralduse analüüs, töökeskkonna  

riskide hindamine, analüüs tööohutust puudutavate dokumentide loomise, allkirjastamise ja säilitamise 

kohta (14, 15, 16, 17, 18, 19); praktiline töö  (kaardistada erinevused töölepingu, töövõtulepingu ja 

käsunduslepingu vahel (20, 21, 22, 23); raport arutelust dokumendihalduse vajalikkusest 

organisatsioonis (24); praktikakoha taotlus e-kirjana (25, 26); kompleksülesanne (ft assistendi tööga 

seotud rollimäng, mis sisaldab klienditeenindust, suhtlemist ja juhendamist) (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34);  
Hindekriteeriumid Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane: 

1. analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi 

2. annab hinnangu oma kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse ning enda tööturul rakendamise 

võimaluste kohta 

3. analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

4. koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente sh: CV, motivatsioonikiri, 

sooviavaldus, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast 

5. valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul 

6. koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani 

7. analüüsib iseseisvalt oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest 

8. analüüsib iseseisvalt turumajanduse toimimist, arvestades nõudluse, pakkumise ja 

turutasakaaluga õpitavas valdkonnas 

9. analüüsib juhendi alusel nõudluse ja pakkumise mõju ühe ettevõtte toodete müügitulemustele 

10. analüüsib meeskonnatööna Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ning nende mõju 

ettevõtluskeskkonnale õpitavas valdkonnas 

11. täidab etteantud andmete alusel, sh elektrooniliselt FIE näidistuludeklaratsiooni 

12. võrdleb füsioteraapias kasutatavaid infosüsteeme 

13. kasutab iseseisvalt majanduskeskkonnas orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi „e-riik“ 

14. loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi, lähtudes riiklikust 

strateegiast 

15. loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu 

töökeskkonna tagamisel ja selgitab riskianalüüsi olemust 

16. eristab ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 



psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks 

17. tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb iseseisvalt lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja 

kohustusi seoses tööõnnetusega 

18. kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust tulekahju 

puhkemisel töökeskkonnas 

19. analüüsib meeskonnatööna erinevates allikate töötervishoiu ja tööohutusalast informatsiooni 

juhtumi näitel 

20. kasutab iseseisvalt elektroonilist töölepinguseadust töölepingu sõlmimisel, tööaja ja puhkuse 

korraldamisel 

21. analüüsib iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi erinevusi töötaja ja 

ettevõtja vaatest  

22. analüüsib meeskonnatööna töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust sisaldavaid 

organisatsioonisiseseid dokumente 

23. arvestab iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka 

ning ajutise töövõimetuse hüvitist 

24. kirjeldab iseseisvalt asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis 

25. koostab ja vormistab iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab 

digitaalselt 

26. kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 

dokumentide säilitamisega 

27. suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt keerukates ja muutuvates suhtlemissituatsioonides 

sobivalt  

28. kirjeldab füsioteraapia eetika iseärasusi, sh füsioterapeudi - patsiendi suhte põhiaspekte ja 

kollegiaalseid suhteid 

29. kasutab keerukates ja ootamatutes suhtlemissituatsioonides erinevaid suhtlemisvahendeid, sh 

järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava 

30. analüüsib enda ja grupiliikmete käitumist ning järgib üldtunnustatud käitumistava 

31. juhendab juhendi alusel eesmärgipäraselt klienti/kliente töösituatsioonidest tulenevalt 

32. analüüsib juhendi alusel kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 

33. analüüsib juhendi alusel enda ja teiste teeninduskultuuri, teenindushoiakuid ja –oskusi 

34. lahendab iseseisvalt erinevaid sh muutuvaid teenindussituatsioone, lähtudes kliendikeskse 

teeninduse põhimõtetest 

35. õpimapp sisaldab süstematiseeritud dokumente, eneseanalüüsi ja on vormistatud vastavalt kooli 



kirjalike tööde koostamise juhendile 

36. esitlus vastab esitluse heale tavale 
Kasutatav õppekirjandus 

/õppematerjal 
Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal:  

Rekkor, S jt.,  Teenindamise kunst. 2013 

Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013 

Portfoolio kursuse ajaveeb (http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-

portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/). 

Tööinspektsiooni kodulehekülg (http://www.ti.ee).  

Teeninduse Aabits (e-käsiraamat, http://heateenindus.ee/kasiraamat) 

Karjääriinfoportaal www.rajaleidja.ee   

Ettevõtlusarendamise Sihtasutus www.eas.ee  

Rahandusministeerium www.fin.ee  

Maksu- ja tolliamet www.emta.ee  

Valdkonnaalased õigusaktid 

 

http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/
http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/
http://www.ti.ee/
http://heateenindus.ee/kasiraamat
http://www.rajaleidja.ee/
http://www.eas.ee/
http://www.fin.ee/
http://www.emta.ee/


 

FÜSIOTERAPUDI ASSISTENDI ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA  

Sihtrühm Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme  massööri kutse või kutsele vastavate 

kompetentside ja keskhariduse olemasolu 

Õppevorm Mittestatsionaarne õpe 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

2 FÜSIOTERAAPIA ALUSED 4,0 EKAP 104t  

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õpilane omandab teadmised organismis toimuvatest 

struktuursetest muutustest, elundite, koe, raku, tasandil, inimese arengu etappidest elukaare 

jooksul, haiguspõhisest toitumisest ja ergonoomika rakendamisest füsioteraapias. 

Õpiväljundid:  

Õpilane: 

ÕV1: Saab aru  inimorganismi 

patoloogiliste muutuste eripärast ja 

olemusest. 

Õv.2: Mõistab inimese elukaare 

eluetappide psühholoogilisi iseärasusi. 

Õv.3: Mõistab haiguspõhise toitumise 

põhimõtteid tervise taastamisel. 

Õv.4:Rakendab ergonoomilisi tõste- ja 

siirdamismeetodeid füsioteraapias 

Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 

1. Analüüsib avastatud patoloogiaid inimkeha elundsüsteemide normaalse ehitusega ning 

neid reguleerivate mehhanismidega, kasutades eesti ja ladinakeelset terminoloogiat.  

2. Kirjeldab patoloogia ja diagnoosi vahelist seost, adaptatsiooni ja degeneratsiooni 

protsessiga. 

3. Kirjeldab inimese elukaare erinevate arenguetappide füsioloogilisi ja psühholoogilisi 

iseärasusi 

4. Kirjeldab haiguspõhise toitumise põhimõtteid menüü koostamisel  

5. Analüüsib toitumise ja kehalise aktiivsuse omavahelisi seoseid tervise taastamisel. 

6. Demonstreerib ergonoomilist siirdamist, lähtuvalt kliendi seisundist, tagades kliendi 

ohutuse. 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: Patoloogiline anatoomia 

Alateemad:  
Seminar, 1,0 EKAP, 26t 



ÜL.1: analüüsib rühmatöö käigus 

avastatud patoloogiaid inimkeha 

elundsüsteemide normaalse ehitusega ning 

neid reguleerivate mehhanismidega, 

kasutades selleks Eesti ja ladinakeelset 

terminoloogiat.  

ÜL.2: lahendab teooria teadmiste testi, 

milles kirjeldavad patoloogia ja diagnoosi 

vahelist seost adaptatsiooni ja 

degeneratsiooni protsessiga ning inimese 

elukaare erinevate arenguetappide 

füsioloogilisi ja psühholoogilisi iseärasusi. 

● haigusõpetuse oluliste üldpatoloogiliste 

protsesside olemus ja kliinilis-

morfoloogiline avaldumine.  

● Adaptatsioon, regeneratsioon, 

paranemine, põletik, ainevahetushäiretest 

tekkinud degeneratsioonid, koekahjustus, 

vereringehäired ja kasvajalised 

moodustised. 

Õppetöö toimub koolis, Biomeedikum, e-

õppekeskkond 

rühmatöö,  

HK1 

Teooria õpe:  16t  

Praktiline õpe: 2t 

IT: 8t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: koostab etteantud ülesande põhjal 

menüü, kus kirjeldavad antud 

haiguspõhise toitumise põhimõtteid 

põhjendades toitumise ja kehalise 

aktiivsuse omavahelisi seoseid.  

Dietoloogia 

Alateemad: tervisliku toitumise põhimõtted ja 

patsiendi nõustamise põhialused, KMI, 

Haiguspõhine toitumine (soovitatud- 

mittesoovitatud),  menüü koostamine alused, 

tervislikud tegevused, söömine- joomine-

liikumine, rasvumine 

Seminar, 

rühmatöö,  

HK1 

0,5 EKAP, 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 0t 

IT: 5t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 



Õpilane: 

Ül.1: demonstreerib ergonoomilist 

siirdamist, lähtuvalt kliendi seisundist, 

tagades kliendi ohutuse.  

Probleemipõhine ergonoomika füsioteraapias, 

Alateemad: 
● Mehaaniliste faktorite toime inimese 

liikumisaparaadile, liigutustegevuse 

kinemaatilisi ja dünaamilisi 

karakteristikud.  

● Siirdamise ja abistamise iseärasused 

erinevate haiguste/seisundite korral.  

● Töö iseloomust tulenevate haiguste 

ennetamise põhimõtted (tööpõhine) 

● ergonoomikas kasutatavad abivahendid 

Koolis: videoanalüüs siirdamisest 

Praktikal haiglas - ergonoomilised tõste ja 

siirdamisviisid 

IT: kaasaegsete siirdamisvahendite kasutamine, 

rehabi asutuses, koolis olemasolevate 

vahenditega.  

Seminar, 

rühmatöö,  

Seminar 

1,0 EKAP, 26t 

Teooria õpe:  6t  

Praktiline õpe:10t 

IT: 10t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli õpiväljundite saavutamise toetamiseks kasutatakse õppeprotsessi käigus kujundavat 

hindamist. 

Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud kõik mooduli õpiväljundid vastavalt läveni 

tasemele ja sooritanud kõik praktilised ülesanded sh iseseisvad tööd nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 

 



 

FÜSIOTERAPUDI ASSISTENDI ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA  

Sihtrühm Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme  massööri kutse või kutsele vastavate 

kompetentside ja keskhariduse olemasolu 

Õppevorm Mittestatsionaarne õpe 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

3 FÜSIOTERAPEUDI ASSISTEERIMINE 14 EKAP 364t  

Nõuded mooduli alustamiseks Füsioteraapia alused 

Mooduli eesmärk Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ning oskused füsioterapeudi 

assisteerimiseks rehabilitatsiooni ja taastusravi keskkonnas/protsessis arvestades 

patsiendi/kliendi tervislikku seisundit ja eristuvaid vajadusi. Oma tegevuses lähtub 

klinditeeninduse heast tavast. 

Õpiväljundid:  

Õpilane: 

ÕV1: mõistab Eesti taastusravi ja 

rehabilitatsiooni süsteemi ülesehitust 

Õv.2: rakendab liikumisteraapiat mõistes 

doseeritud füüsiliste harjutuste olulisust 

inimorganismi talitlusele. 

Õv.3: rakendab kliendi abistamise tehnikaid 

ja juhendab patsienti/klienti vastavalt 

harjutuste sooritamise metoodikale ja 

etteantud plaanile. 

Õv.4: mõistab füüsikalise ravi rakendamise 

põhimõtteid ja teab füüsikalise ravi liike 

ning nende kombineerimise põhimõtteid 

terapeutiliste harjutustega vastavalt 

Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 

1. kirjeldab Eesti taastusravi ja rehabilitatsiooni süsteemi ülesehitust ja rakendamise 

põhimõtteid; 

2. rakendab teoreetilisi teadmisi liikumisteraapia plaani koostamisel ja viib läbi seansi 

vastavalt etteantud juhistele baastasemel; 

3. õpilane kirjeldab harjutuste sooritamise metoodikat (didaktika põhiprintsiibid – 

kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, tuntult tundmatule); 

4. abistab terapeutiliste harjutuste sooritamisel (jälgib soorituse järjekorda, ulatust, 

intensiivsust, kestvust) ning juhendab klienti/patsienti vastavalt etteantud plaanile; 

5. võrdleb füsioteraapias rakendatavate füüsikalise ravi liike, nende eripära ja ohte nende 

kasutamisel; 

6. kirjeldab füsioterapeutiliste harjutuste kombineerimise põhimõtteid füüsikalise raviga 

(N: millal võib rakendada soojusravi ja terapeutilist harjutust koos jne.); 

7. kirjeldab füsioteraapia rakendamise põhimõtteid ja eripära erinevates füsioteraapia 



näidustustele. 

Õv.5: mõistab füsioteraapia rakendamise 

põhimõtteid sisehaiguste ja kirurgiliste 

haigusseisundite korral, traumatoloogias, 

ortopeedias, intensiivravis, neuroloogias, 

psühhiaatrias, geriaatrias ja pediaatrias 

vastavalt diagnoosidele, 

hindamismeetoditele. 

Õv.6: rakendab teoreetilisi teadmisi 

füsioterapeudi assisteerimisel terapeutiliste 

harjutuste sooritamisel või füüsikalise ravi 

seansi läbiviimisel vastavalt etteantud 

juhistele ning analüüsib raviprotsessi 

dünaamikat. 

valdkondades (sisehaiguste ja kirurgiliste haigusseisundite korral, traumatoloogias, 

ortopeedias, intensiivravis, neuroloogias, psühhiaatrias, geriaatrias ja pediaatrias) 

vastavalt diagnoosidele, hindamismeetoditele; 

8. Assisteerib füsioterapeuti vastavalt etteantud plaanile (kliendi transportimine, ohutu 

teisaldamine, julgestamine, soorituse kontrollimine ja abistamine, juhendamine, 

abivahendite kasutamine. 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

Ül.1: sooritab teadmiste testi Eesti 

taastusravi ja rehabilitatsiooni süsteemi 

ülesehitust ja rakendamise põhimõtetest  

ÜL.2: koostab referaadi vastavalt  etteantud 

juhistele ja teeb ettekande füüsikalise ravi 

meetoditest 

ÜL.3: koostab  rühmatööna liikumisteraapia 

plaani  vastavalt etteantud juhistele ja viib 

läbi näidisseansi. 

Taastusravi-, rehabilitatsiooni- ja liikumisteraapia 

alused  

Alateemad:  

● taastusravi mõiste planeerimise põhialused, 

teostamise liigid, vormid.  

● (ambulatoorne, statsionaarne ravi) taastusravi 

planeerimise põhialused, eesti 

tervishoiusüsteem,  

● ettekujutus füsioterapeudi assistendi ja 

füsioteraapia rollist ning tähtsusest sotsiaal- ja 

tervishoiusüsteemis. 

● meeskonna töö põhimõtted ja rollid, 

(spetsialistid, kes osalevad); 

Seminar, 

rühmatöö,  

 

2,0 EKAP, 52t 

Teooria õpe:  4t  

Praktiline õpe: 16t 

IT: 18t 

Praktiline seminar 

4t 

Praktiline 

harjutamine 10t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  



Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: sooritab teadmiste testi harjutuste 

sooritamise metoodikast  

Ül.2: demonstreerib kliendi  juhendamist  ja 

abistamist terapeutiliste harjutuste 

sooritamisel vastavalt etteantud ülesandele 

Füsioterapeutilise hindamise põhialused 

Alateemad:  

● füsioteraapilise hindamise objektiivsete ja 

standardiseeritud meetodite kasutamine; 

● RFK mõistmine - indiviidi tegelikest puuetest, 

funktsioonihäiretest, osaluspiirangutest aru 

saamine; 

Seminar, 

rühmatöö,  

 

0,5 EKAP, 13t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 2t 

IT: 3t 

  Hindamistulemuste dokumenteerimine, 

aruande osade täitmine; 
Praktiline 

seminar 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapias rakendatavate füüsikalise ravi 

liikidest, nende eripärast, näidustustest  ja 

vastunäidustustest. 

ÜL.1: esitab kokkuvõtva analüüsi 

füsioterapeutiliste harjutuste 

kombineerimise põhimõtetest füüsikalise 

raviga  

Füüsikaline ravi  

Alateemad:  
● füüsikalise ravi liigid, toimed ja parameetrid 

(ultraheli, laserravi, magnetravi, TENS ja EMS 

ravi, ionoforees, neuroortoosid jne.); 

● füüsikalise ravi kombineerimine terapeutiliste 

harjutustega,  

● füüsikalise ravi näidustused ja 

vastunäidustused; 

Seminar, 

rühmatöö,  

kirjanduse 

lugemine 

1,5 EKAP, 39t 

Teooria õpe:  12t  

Praktiline õpe:16t 

IT: 24t 

 Alateemad: füüsikalise ravi meetodite kasutamine,  praktiline 

harjutamine 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  



Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärase Intensiivravis 

ÜL.2: Assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile Intensiivravis 

Füsioteraapia põhialused intensiivravis 

Alateemad: 

 kriitilises seisundis kannatanu äratundmine ja 

esmaabi andmine (patsiendi seisund halveneb, 

epilepsia hood, ortostaatiline kollaps jne.)  

 hingamispuudulikkuse tekkemehhanismide ning 

peamiste ravimeetodite tundmine (astmaatilised 

hood, südamepuudulikkusest tingitud 

hingamisseisakud jne.);  

 intensiivravi keskkonnas tegutsemise 

tööpõhimõtete tundmine, (patsiendi monitor ja 

peamiste jälgitavate parameetrid, pulsi vererõhu, 

saturatsiooni, veresuhkru tase jne. mõõtmise 

parameetrid jne.);  

 kaasaegse valuravi põhiprintsiipide tundmine 

(ravimite mõju tundmine, antidepressandid, 

lihaslõõgastid jne., ravimite ja füüsilise tegevuse 

koosmõju);  

 lamatise tüübi, raskusastme teadmine, ennetamine 

ja raviprintsiibid (voodid, madratsid, linad, vibr. 

pumbad, libistamislinad, määrded, haavaplaastrid, 

massaaživõtted, jne);  

Seminar, 

rühmatöö,  

 

1,0 EKAP, 26t 

Teooria õpe:  16t  

Praktiline õpe: 0t 

IT: 10t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

Füsioteraapia põhialused neuroloogias 

Alateemad:  

● neuroloogilise füsioteraapia terminoloogia ja 

Seminar, 

rühmatöö,  

seminar, 

2,0 EKAP,  52t 

Teooria õpe:  8t  



eripärase neuroloogias 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile neuroloogias 

diagnooside olemuse tundmine (insult, Parkinson, 

SM, progresseeruvad lihashaiguse iseloom, 

seljaaju ja peaaaju traumad, (postoperatiivsed, 

sekundaarsed komplikatsioonid, ) tsentraalsed ja 

perifeersed närvikahjustused (traumad, lülisamba 

osade või struktuuride kahjustused); 

● enamlevinud perifeerse- ja kesknärvisüsteemi 

haiguste puhul kasutatavate füsioterapeutiliste 

hindamismeetodite tundmine (lihastoonus, 

liigesliikuvus, vererõhk, pulss);  

● neuroloogilise defitsiidiga patsientide asendravi 

ning siirdumist abistavad võtete tundmine ja 

rakendamine, nahakahjustuste vältimine;  

● neuroloogiliste motoorika- ja kõnnihäirete  

käsitlus (ataktiline, hüpotooniline, spastiline, 

düstooniline, hüperkineetline); seminar  

● liikumisabivahendite määramise põhimõtete 

tundmine (funktsioonihäirele sobiv abivahend 

(ortoosid, kargud, raamid, ratastoolid).  

praktikum 

Video analüüs 

Praktiline õpe: 29t 

IT: 15t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärase psühhiaatrias 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile psühhiaatrias 

Psühhiaatriliste patsientide füsioteraapia eripära 

Alateemad: 
● enalmlevinud psühhosomaatiliste ja 

psühhiaatriliste haigusseisundite häirete 

eripärade tundmine; 

● psühhiaatrilise füsioteraapia põhimõtete 

tundmine (mida tehakse, millega mõjutatakse 

psühhiaatrilisi haigeid, enamlevinud tegevused, 

Seminar, 

rühmatöö,  

HK1 

1,0 EKAP,  26t 

Teooria õpe:  16t  

Praktiline õpe: 0t 

IT: 10t 



ravimite mõju inimese füüsilisele 

tegevusvõimele); 

● kuidas vältida käitumishäireid ja 

meeleolumuutusi klientidel; 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärase geriaatrias 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile geriaatrias 

Füsioteraapia geriaatrias 

Alateemad:  
● geriaatrilise füsioteraapia eripärade mõistmine 

ja tundmine; 

● füsiloogilised muutused geriaatrias  

● füsioterapeudi poolt valitud ja juhendatud 

harjutuste ning tegevuste teostamine( kus, 

millal, kui pikalt teostada, milliseid liigutusi 

vältida, ); praktiline seminar  

● geriaatriliste patsientide ja lähedaste 

nõustamine elustiili ja toitumise osas.  

Seminar, 

rühmatöö,  

HK1 

1,5 EKAP,  39t 

Teooria õpe:  16t  

Praktiline õpe: 8t 

IT: 15t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärase sisehaiguste ja kirurgiliste 

haigusseisundite korral 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

Füsioteraapia põhialused sisehaiguste, kirurgiliste 

haigusseisundite korral 

Alateemad:  
● sagedasemad sisehaigused; sagedamad 

kirurgilised haigusseisundid; 

● vastunäidustused kirurgilisel sekkumisel 

● turse olemus ja ravivõimalused;  

Seminar, 

rühmatöö,  

HK1 

1,5 EKAP,  39t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 16t 

IT: 15t 



etteantud plaanile sisehaiguseid põdevate ja 

kirurgiliste klientide juures 

 ● sisehaiguste füsioterapeutilise hindamine ning 

füsioteraapia teostuse alused; (praktiline 

seminar kolmel eelneval teemal ja seos 

haigusseisundite ja FT vahel)  

● terapeutiliste harjutuste läbiviimine vastavalt 

füsioterapeudi juhistele. (hingamisprobleemid, 

seedimine, uriinipidamatus, vastunäidustused, 

ja eelpool käsitletu meeldetuletus)  

Praktiline 

seminar 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärase traumatoloogias ja ortopeedias 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile traumatoloogias ja 

ortopeedias 

Füsioteraapia traumatoloogias ja ortopeedias?  

Alateemad:  

● tugiliikumiselundkonna haigused, traumad ja  

ülekoormussündroomid  (lülisammas ka);  

● põletuste astmed ja liigid;  

● skeletisüsteemi hindamismeetodite alused;  

(goniomeetria, haigusspetsiifilised testid, 

dünamomeetri kasutamise põhimõtted)  

Seminar, 

rühmatöö,  

HK1 

1,5 EKAP,  39t 

Teooria õpe:  8t  

Praktiline õpe: 16t 

IT: 15t 

  füsioteraapia põhimõtted 

tugiliikumiselundkonna haiguste ja traumade 

korral;  (vastunäidustused, mobiliseerimine, 

stabiliseerimine, kõnd ja käelised tegevused,  

(Therapy master kasutamine, abivahendid, 

venitused) Seminar  

Praktiline 

seminar 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 



Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

Õpilane: 

ÜL.1: lahendab teadmiste testi  

füsioteraapia rakendamise põhimõtetest ja 

eripärast pediaatrias 

ÜL.2: assisteerib füsioterapeuti vastavalt 

etteantud plaanile pediaatrias 

Füsioteraapia põhialused pediaatrias  

Alateemad:    
● enamlevinud pediaatrilised diagnoosid (PCI, 

enneaegsus, jne);  

● sagedamini esinevad sensomotoorsed ja 

funktsionaalsed häired (primitiivse ja 

patoloogilise arengu eristamine ja  printsiibid);  

● füsioterapeutiliste hindamismeetodite alused 

imiku- ja lapseeas;  

● terapeutiliste meetodite (funktsionaalsed 

tegevused, kõnniteraapia, massaaž, 

koduprogrammi nõustamine ja täitmise 

jälgimine, päeviku täitmine, grupitundide 

läbiviimine, ujutamine sooja-protseduuride 

läbiviimine ) rakendamine vastavalt 

füsioterapeudi juhistele. 

Seminar, 

rühmatöö,  

 

1,5 EKAP,  16t 

Teooria õpe:  16t  

Praktiline õpe: 16t 

IT: 20t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud õpiväljundid läveni tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud õppematerjal, ppt, konspekt, töövihik, internetiallikad, töölehed  

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli õpiväljundite saavutamise toetamiseks kasutatakse õppeprotsessi käigus kujundavat 

hindamist. 

Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt läveni 

tasemel ja sooritanud kõik praktilised ülesanded sh iseseisvad tööd nõuetekohaselt käsitletavate 

teemade lõikes. 

 



 

FÜSIOTERAPUDI ASSISTENDI ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA  

Sihtrühm Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme  massööri kutse või kutsele vastavate 

kompetentside ja keskhariduse olemasolu 

Õppevorm Mittestatsionaarne õpe 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

4 PRAKTIKA 7,5 EKAP 195t  

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodulid 1-3 

Mooduli eesmärk Eesmärk: Praktikaga taotletakse, et õppija oskab siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja 

praktikat järgides eriala töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid, et kinnistada ja 

täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundeid. 

Praktika käigus arendab õpilane võõrkeele-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust 

ja algatusvõimet. 

Õpiväljundid:  

Õpilane: 

ÕV1: analüüsib ja hindab enda 

valmisolekut praktika alustamiseks, arengut 

füsioterapeudi assistendina ja 

meeskonnaliikmena praktikaettevõttes ning 

iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas.  

 

Õv.2: analüüsib ja hindab vaatluspraktika 

käigus nähtu põhjal füsioterapeudi 

töökorraldust ja –protsessi ning  kehtivate 

töökeskkonnanõuete täitmist  

 

Õv.3: täidab füsioterapeudi assistendina 

oma töökohustusi  meeskonnaliikmena, 

Hindamiskriteeriumid 

 Õpilane: 

1. analüüsib ja hindab enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks ettevõttepraktikal 

vastavalt ülesandele 

2. kirjeldab enda arengut ettevõtte praktika jooksul füsioterapeudi assistendina ja 

meeskonnaliikmena praktikaettevõttes  

3. analüüsib ja hindab enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas praktika 

käigus koostatud portfoolio alusel 

4. hindab ja analüüsib rehabilitatsiooni keskuse/haigla meeskonna töö iseloomu, 

töökeskkonna ja tööohutusnõuete täitmist ning teeb kokkuvõtte vaatlusprotokolli 

5. kirjeldab füsioteraapia protseduuri ülesehitust ja selles kasutatavate erinevate elementide 

(töökoha ettevalmistus enne ja korrastamine pärast, anamneesi võtmine, ft protseduuri 

läbiviimine, ülesehitus, lõpetamine, kliendi teenindus, hügieen, ergonoomika, töö-eetika, 

jms)) rakendamise põhimõteteid ning teeb kokkuvõtte vaatlusprotokolli 

6. järgib praktika käigus ohutuid töövõtteid, töö ergonoomikat, suhtlemise- ja 



kinnistab erialaseid teadmisi ja oskusi ning 

analüüsib end füsioterapeudi assistendina, 

klienditeenindajana. 

klienditeeninduse head tava, hügieeni nõudeid 

7. assisteerib füsioterapeuti füsioteraapiaseansi läbiviimisel raviasutuses 

8. hindab ja analüüsib enda sobivust  raviasutuses meeskonna liikmena/ füsioterapeudi 

assistendina tööprotsessis 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÕV.1, HK.1  

Õpilane: 

Ül.1: analüüsib diskussiooni käigus enda 

valmisolekut praktika alustamiseks. 

ÕV.1, HK.2  

Ül.2: analüüsib rühmatööna seni läbitud 

praktika kogemuse põhjal enese arengut FT 

assistendina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes. 

ÕV.1, HK.3 

Ül.3: Praktika läbimise jooksul koostatud 

praktikaportfoolio alusel teeb õpilane 

ettekande milles kirjeldab ja teeb 

kokkuvõtte enda arengust erinevate 

praktikaliikide läbimisel ja valmisolekust 

töömaailma sisenemiseks. 

Praktikaliigid: Praktikaseminarid  

Alateemad: 

EELSEMINAR: valmisolek praktikale 

asumiseks 

Praktika mõiste, eesmärk, praktika 

struktuur, praktikaseminaride struktuur, 

praktika korraldus: (kontaktisik, kus 

tehakse, kes saadab, millal saadab, 

millal lõpeb), Dokumentatsioon: 

Praktikaportfoolio sisu, millest koosneb 

ja kuidas täita (juhend), 

VAHESEMINAR: Analüüs ja hinnang 

enda arengule füsioterapeudi 

assistendina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes. 

PRAKTIKA KAITSMINE: Analüüs 

ja hinnang enda valmisolekuks 

iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas. 

LÕIMING: karjääri planeerimine, 

Füsioteraapia alused, füsioterapeudi 

assisteerimine,  

Seminar, rühmatöö, 

analüüs 

 

0,5 EKAP, 13t 

Eelseminar 3 t 

Vaheseminar 4 t 

Praktika kaitsmine  

6 t 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  



Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÕV.2, HK.4 

Õpilane: 

Ül.4:  koostab kokkuvõtte 

vaatlusprotokollide põhjal, andes hinnangu 

taastusravikeskuses/haiglas vaatluspraktika 

käigus nähtule, kirjeldades raviasutuse 

töökorraldust ja töökeskkonda ning 

analüüsides füsioterapeudi assistendi töö 

spetsiifikat ja  enda sobivust taastusravi 

meeskonna liikmena/ füsioterapeudi 

assistendina.  

 

ÕV.2, HK.5 

Ül.6: arutleb rühmatöö käigus 

vaatluspraktikal nähtud füsioteraapia 

protseduuri ülesehitust ja selles 

kasutatavate erinevate elementide (töökoha 

ettevalmistus enne ja korrastamine pärast 

teraapiaseanssi, anamneesi võtmine, 

teraapia tegemine, teraapiaseansi 

ülesehitus, -lõpetamine, kliendi teenindus, 

hügieen, ergonoomika, töö-eetika, jms) 

rakendamise põhimõteteid ja esitab 

koostatud ettekande. 

Teema: Vaatlusparktika  

Alateemad:  

 töökoha ettevalmistus enne ja 

korrastamine pärast protseduuri,  

 anamneesi võtmine,  

 teraapia läbiviimise jälgimine,  

 protseduuri ülesehitus,   

 klienditeenindus,  

 hügieen,  

 ergonoomika,  

 kutse -eetika. 

 

Vaatlus  

Sihtkohad praktikaks: 

Iru Hooldekodu 

(geriaatriline) 

Füsioteraapia kliinik  

Diakoonia haigla 

(geriaatrilised) 

Eesti Puuetega Inimese 

Koda, 

Malta, Inspire 

rehabilitatsioonikeskus, 

Portugal, Parcelas, Fisipadra 

rehabilitatsioonikeskus, 

Inglismaa, Portsmouth, 

Spors injury clinic, 

 Itaalia, Rovigo, Fisiomed 

Rehabilitatsioonikeskus, 

Inglismaa, Portsmouth, 

Coastal Clinics 

 

1,5 EKAP,  39t 

Vaatluspraktika osad: 

 laste, 8t 

 geriaatria, 8t 

 neuroloogia, 8t 

 ortopeedil., 8t 

 liitpuuded 7t 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks,  

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning Õppemeetodid Maht tundides 



lõimumine  moodulitega 

ÕV3: HK: 6, 7 

Õpilane: 

Ül.7: assisteerib füsioterapeuti  

teraapiaseansi läbiviimisel ettevõttes ( 

haiglas, rehab. keskuses) vastavalt 

füsioterapeudi poolt koostatud  

teraapiaseansi plaanile rakendades 

teoreetilisi teadmisi, erialaseid praktilisi 

oskusi, kasutades füsioteraapia vahendeid, 

järgides tööohutuse ja ergonoomika 

põhimõtteid ning suhtleb klientidega 

tagasiside saamiseks.  

ÕV3: HK: 8 

Ül.8: täidab peale igat füsioteraapia seanssi 

aruande ja/või –protokolli blanketi. 

Analüüsib ja hindab kogu ettevõtte praktika 

jooksul koostatud dokumentatsiooni põhjal 

saavutatud tulemust tööprotsessis, tuues 

välja oma tegevuse tugevused ja nõrkused 

(SWOT). 

Teema: Ettevõttepraktika  

Haiglapraktika, Rehabilitatsiooni 

keskus 

Alateemad: erinevad haigused ja 

füsioteraapiaprotseduurid nende 

korral, ealised iseärasused, 

erivajadused, multikultuursus, 

meeskonna- ja koostööoskus, 

suhtlemis- ja väljendusoskus, aja 

planeerimise oskus, 

teenindusoskused, kutseoskused, 

probleemilahendamise oskus, 

initsiatiivlikus ja organiseerimisvõime, 

iseseisvalt töötamise oskus, 

pingetaluvus, õppimisvõime, 

käitumine ja suhtumine (korrektsus, 

täpsus, kohusetundlikkus, huvi 

tundmine) 

Lõiming: töö- ja keskkonnaohutus, 

suhtlemine ja klienditeenindus, 

Füsioterapeudi assisteerimine 

Praktika  

Sihtkohad praktikaks: 

Iru Hooldekodu 

(geriaatriline) 

Füsioteraapia kliinik  

Diakoonia haigla 

(geriaatrilised) 

Eesti Puuetega Inimese 

Koda, 

Malta, Inspire 

rehabilitatsioonikeskus, 

Portugal, Parcelas, 

Fisipadra 

rehabilitatsioonikeskus, 

Inglismaa, Portsmouth, 

Spors injury clinic, 

 Itaalia, Rovigo, Fisiomed 

Rehabilitatsioonikeskus, 

Inglismaa, Portsmouth, 

Coastal Clinics 

 

1,5 EKAP, 39t 

Haiglapraktika 

 

1,5 EKAP, 39t 

Rehab. keskuse praktika. 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud tulemuse õpiväljundid lävendi tasemel praktikaliikide lõikes. 

Õpilane analüüsib ja hindab enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas praktika 

käigus koostatud portfoolio alusel praktika kaitsmisel. 



 


