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Õppekava nimetus ja 
eesmärk 

Soome keel klienditeeninduses. Algajale 

Õppekavarühm  Keeleõpe 

Õppe kogumaht  80 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on kontaktõpet, millele lisandub 40 tundi iseseisvat 
tööd  

Õppetöö korraldus 1 - 3 korda nädalas, 2 - 4 akadeemilist tundi korraga.  
Kui kursus toimub veebiõppes, siis vajab õppija internetti, arvutit ja veebikaamerat ning 
mikrofoni (enamasti on need juba arvutis olemas) 

Õppekava koostamise 
alus 

Euroopa keeleõppe raamdokument 

Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused 

Isikud, kes soovivad alustada soome keele õppimist.    

 

Õppesisu ja 
õpiväljundid 

Õppesisu 

 

Õpiväljundid 

Sisu lühikirjeldus: 

• Tervitamine, hüvastijätmine, 

esitlemine, vabandamine, 

tänamine, palumine 

(viisakusväljendid) 

• Tutvustamine 

• Vestluse alustamine ja jätkamine 

• Numbrid, kellaajad, nädalapäevad, 

kuud, aastaajad 

• Elukutsed, senine töökogemus  

 

A1 TASEMELE VASTAV GRAMMATIKA 

 

Suhtlemine kliendiga:  

• Küsimuste esitamine, 

vabandamine, viisakas äraütlemine 

• Telefonivestlus kliendiga 

• Kliendi probleemide lahendamine 

 

KAUBANDUS: 

• Toidu- ja tööstuskaupade sortiment 

• Toodete nimetused, värvused, 

suurused, hinnad jne. 

• Müügialane sõnavara 

HOTELLINDUSE ALANE SÖNAVARA 

• Personal 

• Toa broneerimine 

• Hotellituba 

• Saabumine 

• Hotelliteenused 

• Soovid, palved, küsimused, 

kaebused 

• Võtmete loovutamine ja maksmine 

KLIENDITEENINDUS RESTORANIS, 

KOHVIKUS, BAARIS: 

• Laua reserveerimine 

• Ruumid ja personal 

• Saabumine ja tellimine 

• Nõud ja söögiriistad 

 

• Oskab ennast tutvustada 

• Tunneb viisakusväljendeid 

• Oskab alustada soomekeelset 

vestlust ning seda lihtsamate 

fraasidega arendada 

• Teab nädalapäevade, kuude, 

aastaaegade nimetusi 

• Suudab omandatud sõnavara piires 

suhelda tööl tüüpsituatsioonides 

tööandja, kolleegide ja klientidega 

 

 

• Oskab alustada suhtlemist 
kliendiga, saab aru küsimustest ja  
on  võimeline neile vastama 

• Suudab esitada vajalikke küsimusi 
täpsema info saamiseks ja ise 
samasugustele vastata. 

 

• On omandanud 

klienditeenindusega seotud 

lihtsama soomekeelse sõnavara, 

mis on kasutusel kauplustes, 

hotellides, restoranides, baarides. 

 

• Omandatud sõnavara piires saab 

aru kliendiprobleemidest ning 

oskab soovitada lahendusi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAKSEVAHENDID JA VIISID 

 

VÖIMALUSED ISESEISVAKS 

KEELEÖPPEKS 

• Internetipõhised võimalused 

• Erinevad metoodikad iseseisvaks 

keeleõppeks 

 

 

 

• Vajadusel oskab leida erinevaid 

internetipõhiseid võimalusi 

keeleoskuse täiendamiseks 

 

 
 

Õppematerjalide loend Kursustel kasutatavad õpikud on välja antud erinevate kirjastuste poolt (s.h K. Sark “ Hyvä-
parempi-paras”). Kasutatakse ka õpetajate koostatud materjale. 

Lisamaterjalid ja allikad:  

T. Maripuu, S. Mölder “Turismi soome keel”,  M. Raig “MATKAILU – ja PALVELUALAN  Suomi-
Viron käsikirja”. Materjalid  “TAVOITTEENA  TYYTYVÄINEN  ASIAKAS”. 

Erinevad aja- ja asjakohased kirjastatud väljaanded.  

Kasutatakse ka veebipõhist autentset materjali, et hoida õppijaid kursis kõige värskemate 
teemadega ja kaasaegse keelekasutusega 

Sõnaveeb ( http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html), Keeleveeb( http://www.keeleveeb.ee/) jm 

Õppemeetodid Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja 
kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele ja 
iseseisva töö puhul lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele 

Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega, keskendudes 
eelkõige funktsionaalsele grammatikale. Palju tähelepanu pööratakse funktsionaalsele keelele – 
õpitakse erinevates igapäevastes ja tööalastes suhtlemissituatsioonides kasutatavaid fraase ja 

väljendeid.  

Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööeluga.  

Iseseisev töö  Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, 
kasutatakse keeleoskuse arendamiseks elava keelekeskkonna võimalusi. Lisaks suunavad 
kodused tööd õppijat kasutama internetipõhiseid võimalusi keeleoskuse täiendamiseks.  

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundides, vahetestide, 
iseseisva töö ja lõputöö sooritamine.  
Kursuse lõpeb saavutustestiga, mis koosneb suhtlusülesannetest erinevatel teemadel ja 
lühikesest grammatikatestist. Positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 51 % õigeid vastuseid. 

Koolituse läbimisel 
väljastatav dokument 

Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 
vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes 
tundides. 

Koolitaja 
kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või 
õpi- või töökogemuse 
kirjeldus: 

Soome keele õpetaja või eesti filoloogi haridus. Muu kõrg- või keskeriharidus ja 
täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud pedagoogikakursus. Koolitajad omavad 
varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h  täiskasvanute õpetamisel.  

 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on 
varustatud tahvli/pabertahvli ja CD-mängijaga. Klassiruumides on data-projektori kasutamise 
võimalus ning internetiühendus. 
 
Õppekeskkonna all mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 
kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel 
osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel 
lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad 
suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja 
toetavad.  

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

10.04.2020 

 

http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html
http://www.keeleveeb.ee/

