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Koolituse eesmärk on valmistada ette spetsialiste võlanõustamise teenuse osutamiseks 

vastavalt sotsiaalkaitseministri määrusele. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpuks õppija 

1) oskab nõustajatööd planeerida ja korraldada, sealhulgas teab teenuse osutamisele 

kehtivaid andmekaitsenõudeid ja dokumentide arhiveerimise nõudeid; 

2) oskab praktiliselt nõustada finantsmajanduslikesse probleemidesse sattunud inimesi ja 

peresid; 

3) tunneb majanduslike probleemide ennetamise ning finantspädevuse edendamise 

võimalusi ja oskab oma kliente nendes valdkondades nõustada; 

4) tunneb võlanõustaja tööks vajalikku seadusandlust ning oskab leida informatsiooni 

seadusemuudatuste ja kohtupraktikaga; 

5) on kursis erinevate tugivõrgustike ja toetusvõimalustega; 

6) oskab pidada läbirääkimisi kliendi ja võlausaldajate vahel. 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitusele on oodatud kõrgharidusega 

inimesed, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega või kes soovivad 

omandada teadmised ja oskused võlanõustajana töötamiseks. 

 

Õppe kogumaht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi, millest 104 tundi on auditoorset tööd, 

56 tundi iseseisvat tööd ja 40 tundi praktikat. 

 

Õppekeskkond: õppeklass 

 

Õppijate arv ühes grupis: minimaalselt 6 ja maksimaalselt 15 inimest. 

 

Õppevahendis: jaotusmaterjalid loengukonspektidega. 

 

Õppeprotsessi kirjeldus:  

• auditoorne töö avatud loenguna korra nädalas: 10 x 6 akadeemilist tundi, 8 x 5 

akadeemilist tundi ja 1 x 4 akadeemilist tundi 

• iseseisev töö arvestusega, et iga kord loengupäevade vahel teeb õppija iseseisvat tööd 

3 tundi 

• praktika arvestusega, et iga kord loengupäevade vahel täidab õppija praktilise 

ülesande kestvusega 2 tundi 



• huviklubi, mis on osalejatele vabatahtlik ja kus läbitakse aja- ja asjakohaseid teemasid 

klubilises vormis (kutsutakse kohtuma huvilistega erinevate säästlike eluviiside 

propageerijaid, eksperte temaatikaga seonduvatest eluvaldkondadest jne) 

Kokku vältab õpe 5 kalendrikuud ja erinevate õppevormide jagamine nädalate lõikes 

võimaldab loengutes saadud informatsiooni osalejatel analüüsida ning iseseisvas ja praktilises 

töös rakendada. Materjali hajutatud omandamine tagab koolituse suurema kasu õppijatele. 

 

Auditoorsete loengute teemad: 

1. Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine 

1.1. Võlanõustamisteenuse sisu ja eesmärk, üldised alused 

1.2. Andmekaitse nõuded võlanõustamisteenuse osutamisel 

1.3. Reklaamipsühholoogia võlanõustajale 

1.4. Sotsiaalmeedia võimalused nõustamisteenust vajavate klientideni jõudmisel 

1.5. Dokumentide digitaalne säilitamine ja arhiveerimine 

1.6. Dokumentide paberkandjal säilitamine ja arhiveerimine 

2. Praktiline võlgnike nõustamine 

2.1. Kliendisuhte loomine ja hoidmine 

2.2. Klienditeenindus- ja suhtlemispsühholoogia, arvestades võlanõustamisteenuse kliendi 

eripärasid 

2.3. Kliendileping ja kokkulepped 

2.4. Võlanõustamisjuhtumi kaardistamine. Kliendi kuulamine, probleemide 

väljaselgitamine, eesmärkide formuleerimine 

2.5. Informatsiooni kogumine: andmekogud, registrid, päringud. Võlausaldajate 

kohustused informatsiooni andmisel 

2.6. Võlgniku õigused ja kohustused finantssuhtes 

2.7. Tegevuskava koostamine, eesmärkide seadmine võlaprobleemide lahendamisel 

2.8. Nõuded kohtule dokumentide vormistamisel ja esitamisel. Tähtajad kohtumenetluses 

2.9. Kliendi toetamine, tagasiside andmine. Kliendi esindamine volikirja alusel 

läbirääkimistel võlausaldajatega 

2.10. Pere-eelarve koostamine 

2.11. Finantsplaneerimine leibkonnas eesmärgiga ennetada uusi finantskohustusi 

2.12. Võlgade ümberkujundamise menetlus 

2.13. Pankrotimenetlus ja sellele järgnev võlgadest vabastamise menetlus 

3. Kliendi suunamine eesmärgi poole ning esindamine läbirääkimistel võlausaldajaga 

ja kohtumenetlustes 

3.1.Läbirääkimisstrateegiad. 

3.2. Kokkulepped võlausaldajatega 

3.3. Kliendi võimaluste ja elatustaseme ning abivajadusega arvestamine 

3.4. Koostöö sotsiaaltöötajate ja pereliikmetega 

3.5. Praktilise abistamise võimalused rahaasjade korraldamisel: suunamine asjakohastele 

loengutele ja sotsiaalvõrgustiku gruppidesse, kohaliku omavalitsuse 

abistamisvõimalustega tutvustamine jne 

3.6. Nõustamine tööotsingul: CV koostamine, tööintervjuu 

3.7. Kompromisskokkulepped kohtumenetluses 

3.8. Usaldusisiku ülesanded kohustustest vabastamise menetluses 

4. Reflektsioon ja professionaalne enesearendamine 

4.1. Võlanõustaja kutse-eetika 

4.2. Teenuse professionaalsuse tagamine 

4.3. Enesetäiendamine, kutseliidud 

4.4. Supervisioon 



5. Võlanõustamisteenuse arendamine 

5.1. Võlanõustamisteenuse sisu ja metoodikad 

5.2. Tagasiside teenuse rahastajale 

5.3. Võlanõustaja töö tulemuste analüüsimine 

6. Ennetus- ja teavitustöö tegemine kliendiga ja ühiskonnas laiemalt 

6.1. Võlanõustamisteenuse tutvustamine 

6.2. Säästliku eluviisi ja finantsplaneerimise tutvustamine sihtrühmale ja avalikkusele 

laiemalt 

7. Praktika 

Praktika eesmärk on anda õppijale võimalus tutvuda erialale iseloomulike tööülesannetega 

ja töökeskkonnaga ning saada üldine ülevaade võlanõustamisteenusest, samuti arendada 

õppijal analüüsivõimet ning probleemide lahendamise oskust. Praktika loetakse 

sooritatuks, kui õppija on selle läbinud täies mahus ning esitanud selle kohta kirjaliku 

praktika kokkuvõtte. 

8. Lõpueksam 

Lõpueksami eesmärk on teada saada, kas õppija on omandanud kõik õppeained vähemalt 

rahuldavalt. Lõpueksami suuline osa sisaldab vähemalt ühte kliendijuhtumi analüüsi, mille 

kohta õppija teeb kokkuvõtte. 

 

Õppematerjalid: Koolitajate poolt koostatud konspektid 

 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused: Õppe lõpetamise eelduseks on osalemine 

vähemalt 80% auditoorsetes tundides, praktika sooritamine nõutud ulatuses ja 

praktikapäeviku esitamine, praktikast valitud kliendijuhtumi analüüsi koostamine ja selle 

kaitsmine ning lõpueksami sooritamine, vastates vähemalt 60% ulatuses esitatud küsimustele 

 

Väljastatavad dokumendid 

• MTÜ Õiguskoolitus tunnistus – kui õpingute lõpetamise nõuded on 

hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud 

• MTÜ Õiguskolitus tõend – kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija osales õppetöös 

 

Koolitaja kvalifikatsioon – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon majandus-, 

õigus-, sotsiaal- või haridusvaldkonnas. Koolitaja võib kaasata koolituse läbiviimisse 

eksperte, kellel on võlanõustamisteenuse osutamise või korraldamise kogemus. 
 


