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Õppekava 

TOIDULISANDID TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI TÖÖVAHENDINA 
 

Õppekava nimetus: 
TOIDULISANDID TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI 
TÖÖVAHENDINA 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 
Koolituse tulemusena on õppe läbinud 
toitumisnõustajal/toitumisterapeudil (TN/TT) õigus soovitada 
kliendile toidulisandeid.  

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Täiendõppe koolitus 

Õppekava maht: 
Õppe maht kokku on 162 tundi TN tasemel või 194 tundi FTT 
tasemel. 

Õppeaeg: 9-12 kuud  

Õppetöö korraldus: Teooria- ja praktikaõpe, iseseisev õpe. 

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe läbimine. Nõutav on vähemalt 15 
kliendi nõustamise kogemus. 

Lõpetamise tingimused: 
Õpilane saab tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 80% 
auditoorse töö tundides ja 100% praktikaõppes, esitanud kõik 
nõutud tööd ja läbinud arvestuse positiivselt.  

Lõpetamisel antav 
dokument: 

Tunnistus programmi läbimise kohta 

 
 
 

Annely Sootsi Koolitus OÜ - Kalevi 108 Tartu 
 +372 7441 340 - annely@tervisekool.ee - www.tervisekool.ee 

 Registrikood 10536322  
Majandustegevusteate nr 169677 

 

mailto:annely@tervisekool.ee
http://www.tervisekool.ee/
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ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 
Toitumisnõustaja kutsestandard tase 5;  toitumisnõustaja ja -terapeudi kompetentsuse tasemed ja 
igapäevatöö vajadused (Eesti Toitumisnõustajate Ühendus ETNÜ, www.toitumisnoustajad.ee ja Eesti 
Toitumisteraapia Assotsiatsioon ETTA, www.toitumisterapeudid.ee). 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE ALUSED 
Riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt 
Põhjamaade, Vahemeremaade); uuem tõenduspõhine info toidulisandite tarbimise ja soovitamise kohta; 
tõenduspõhine info toiduallergia, -talumatuse ning erinevate taimetoitluste kohta; EV seadusandlus. ETTA 
juhised toitumisnõustajale ja -terapeudile toidulisandite kasutamiseks erinevatel kompetentsuse 
tasemetel, meeskonnatöö haiguspuhusel toitumisnõustamisel toidulisandite määramisel. 
 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS  
Koolitust lõpetav toitumisnõustaja või -terapeut on suuteline valima kvaliteetset toidulisandit vastavalt 
kliendi vajadustele oma kompetentsi piires ning teeb haiguspuhustel juhtudel koostööd kõrgema taseme 
spetsialisti funktsionaalse toitumise terapeudiga.  
 
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja õppe lõpetanud, kes soovivad täiendada oma teadmisi toidulisandite kohta 
nõustamistöös.  
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS 
Õpe jaguneb teooria ja praktikaõppeks ja iseseisvaks õppeks. Õppe maht kokku on 162 tundi TN tasemel 
või 194 tundi FTT tasemel.  

- Toitumisnõustaja tasemel 162 tundi (sh 96 tundi teooriaõpet, 26 tundi praktikaõpet ning 40 
tundi iseseisvat tööd).  

- Funktsionaalse toitumise nõustaja tasemel 194 tundi (sh 112 tundi teooriat ja 32 tundi praktikat 
ning 50 tundi iseseisvat tööd). 

Õpe läbitakse 9-12 kuu jooksul.  
 
Kursus koosneb: 

- 13 teoreetilisest õppepäevast TOITUMISNÕUSTAJA (TN) tasemel õpilasele või  
- 15 teoreetilisest õppepäevast FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI (FTT) tasemel õpilasele 

ja 
- praktikast/seminaridest iga teema juures 3 tundi. 

o TN tasemel ei ole seedeelundkonna haigustepuhust päeva ja detoksifikatsiooni 
õppepäeva, v.a juhtudel, kui on läbitud eeldusained ja sooritatud nendes arvestused. 

 
Kursus lõpeb praktilise õppepäeva/arvestusega ning annab pädevuse soovitada kliendile toidulisandeid. 
Õppes võib osaleda ka üksikute teemade kaupa ning saada eraldi tunnistusi teatud teemadel (kuid alati 
peab olema läbitud toidulisandite kvaliteedi koolitus 4 tundi ning sooritatud arvestused läbitud 
teemadel). 
 
Teoreetilised õppepäevad toimuvad skype/webinari vahendusel, praktilised õppepäevad aga Tervisekooli 
ruumides Tallinnas ja/või Tartus.  
 
 
 

http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisterapeudid.ee/
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Õppes võib osaleda tsüklitena:  
Lisandub kohustuslikuna 8 tundi toidulisandite kvaliteedi ja nõustaja/terapeudi kompetentsi 
kindlustamise õppepäev. 
 

Tsükli teema Õppetunde 

Toidulisandid, nende kvaliteet 8 tundi teooriat 

Vitamiinilisandid 

16 tundi teooriat 
3 tundi praktikat ja  
8 tundi iseseisevat tööd 
arvestus 

Mineraalainelisandid 

16 tundi teooriat 
3 tundi praktikat ja  
8 tundi iseseisevat tööd 
arvestus 

Õlid, sidekude ja närvisüsteemi 
toetavad lisandid 

24 tundi teooriat 
3 tundi praktikat 
8 tundi iseseisevat tööd 
arvestus 

Seedimise toetamine 
toidulisanditega 

8 tundi teooriat 
3 tundi praktikat  
8 tundi iseseisvat tööd 
arvestus 

Südame- veresoonkonna ja 
silmade tervis, antioksüdandid ja 
hormonaalse seisundiga seotud 
lisandid, immuunsuse toetamine 

16 tundi teooriat 
3 tundi praktikat  
8 tundi iseseisevat tööd 
arvestus 

Toidulisandid energia tootmise 
toetamiseks: antioksüdandid, 
vitamiinid, mineraalained, 
aminohapped 

8 tundi teooriat 
3 tundi pratikat 
8 tundi iseseisevat tööd 

Arvestus 8 tundi praktikaõpet koolikeskkonnas 

FTT tasemel toidulisandid 
seedeelundkonna tervise 
toetamiseks ja 
detoksifikatsiooniks 

16 tundi teooriat 
6 tundi praktikaõpet koolikeskkonnas 
10 tundi iseseisvat tööd 
arvestus 
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ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning klienditöö kogemus 
toitumisnõustajana (vähemalt 15 kliendi nõustamine). 
 
Vastuvõtudokumendid:   

• Haridust tõendav dokument (keskharidus). 

• Isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse 
kirjeldusega. 

• Toitumisnõustaja õppe lõpetamise tunnistus ja praktiline töötamise kogemus (vähemalt 15 kliendi 
nõustamine). 

• FTT tasemel õppepäevade eest tunnistuse saamiseks peab olema eelnevalt läbitud funktsionaalse 
toitumise nõustaja õpe või seedeelundkonna terviseprobleemidega isikute toitumisnõustajaõppe 
koolitus. Toitumisnõustaja/-terapeut võib kuulata teooriaõppe teemasid, mis ei anna pädevust 
neid lisandeid ise soovitada.  
 

ÕPPETÖÖ ON ÕPILASTELE TASULINE  
Õppemaksu tasutakse igakuiselt arve alusel enne vastava tsükli toimumist. Õppemaksust saab õppija 
vabastada peale lepingu lõpetamist kooliga. Vaata õppetasu maksmise korda Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEBAAS  
Teooria- ja praktikaõpe toimub nii skype/webinari vahendusel kui Tervisekooli ruumides Kalevi 108 
Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas. Koolil on õppetööks sisustatud ruumid ning grupitöö ruum/ruumid. 
Koolil on vajalikud õppe- ning näitlikustamise vahendid, kool pakub õpilastele ja kooli lõpetanud 
praktikutele eesti keeles lugemiseks ja töös kasutamiseks vajalikku materjali kooli kodulehel.  
Õppetöö läbiviimise kvaliteedi kindlustamise aluseid vaata Tervisekooli kodulehelt. 
 
KOOLITAJAD 
Õppe koolitajad peavad olema erialase hariduse (toitumisnõustaja või toitumisterapeudi) ning 
toidulisandite kasutamise ja koolitamise pikaaegse kogemusega. Vt konkreetsete koolitajate kohta infot 
Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEMEETODID 
Teooriaõppes kasutatakse peamiselt loenguvormi  ja arutelusid. Praktikaõppes käsitletakse iseseisva töö 
tulemusi, Eestis pakutavaid toidulisandeid. Igale õppetsüklile järgneb iseseisev töö õppematerjaliga. 
Iseseisev töö seisneb töös õpikute, loengumaterjali ja toidulisanditealase kirjandusega, iseseisvaks tööks 
on  ühe referaadi kirjutamine ja igaks tsükliks ühe toidulisandi kohta materjali koostamine ning Eestis 
pakutavate toidulisandite kohta ülevaate tegemine. 
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Õpilane antakse tunnistus kursuse täies mahus kursuse läbimise eest, kui ta on osalenud vähemalt 80% 
toitumisnõustamise taseme auditoorse töö tundides ja 100% praktikaõppes ning kõik iseseisvad tööd on 
arvestatud. Kursuse osalise läbimise antakse tõend läbitud tsüklite kohta.   
 
Arvestused loetakse arvestatuks/mittearvestatuks.  
 
Kordusarvestused ja korduseksam 
Arvestuse ja eksami mittesooritanud õpilane saab loa arvestust veel kaks korda sooritada.  
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KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  
 
TOIDULISANDID TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI TÖÖVAHENDINA KOOLITUS  
 
Õppe eesmärk  
Koolituse tulemusena on õppe läbinud toitumisnõustajal/toitumisterapeudil (TN/TT) õigus soovitada 
kliendile toidulisandeid.  
 
Õppe õpiväljundid  
Koolituse lõpuks õppija (TN/TT): 

- on saanud väljaõppe lisandite valimiseks vastavalt kliendi vajadustele oma kompetentsi piirides; 
- tunneb erinevaid toidulisandites leiduvaid toitainete vorme; 
- mõistab toitainete soovitamisel individuaalse lähenemise vajadust; 
- mõistab toidulisandite võimalikke kõrvaltoimeid;  
- mõistab vastutuse määra ja meeskonnatöö vajalikkust toidulisandite soovitamisel;  

 
ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  
 

Päev Teema Sisu 
Õppemeetod & 

koolitajad 

1. päev 

Toidulisandid, nende 
kvaliteet. 
Toitumisnõustaja/-
terapeudi kompetents. 

Lisandi valimine, kvaliteedi hindamine. Lisaained 
jms. Toitumisnõustaja/-terapeudi kompetents ja 
vastutus toidulisandite soovitamisel. 

Teooriaõpe 8 tundi 

2.-3. 
päev 

Vitamiinid. 

Vitamiinide toimed, lisandite kasutamise 
näidustused. Erinevad lisandite vormid, nende 
imendumine. Vastunäidustused ja 
kõrvaltoimed. TN, TT ja FTT pädevus, koostöö.  

Teooriaõpe 16 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Maiu-Maret Taidre 

 
Praktika 2.-3. 
õppepäeva kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar  
2.-3. päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel. 

4.-5. 
päev 

Mineraalained. 

Mineraalainete toimed, lisandite kasutamise 
näidustused. Erinevad lisandite vormid, nende 
imendumine. Vastunäidustused ja 
kõrvaltoimed.  TN, TT ja FTT pädevus, koostöö.  

Teooriaõpe 16 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Maiu-Maret Taidre 

 
Praktika 4.-5. 
õppepäeva kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar 4.-
5. päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel. 

6. päev Õlid, rasvad. 

Erinevad õlid toidulisanditena, 
tarbimissoovitused ja näidustused, erinevad 
vormid, ohutud annused, kõrvaltoimed ja 
vastunäidustused.  

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
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7. päev 
NS (närvisüsteem) ja 
aju. 

NS ja aju funktsioneerimine, 
närvivahendusained, toitained nende 
funktsioneerimise toetamiseks. 
Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused. 

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 
Helle Müller 

8. päev 
Luud, liigesed, nahk, 
juuksed, küüned. 

Sidekude inimkehas, selle koostis. Toidulisandid 
sidekoe tervise toetamiseks (luude, liigeskõhre, 
juuste/küünte ja naha jaoks), 
tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused. 

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

 
Praktika 6.-8. 
õppepäeva kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar 6.-
8. päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel.  
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

9. päev 
 

Seedeelundkonna 
toetamine lisanditega 
TN tasemel. 

Ensüümid, pro- ja prebiootikumid. 
Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused. 

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

 
Praktika 9. õppepäeva 
kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar 9. 
päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel. 

10. päev 
 

Südameveresoonkonna 
tervis, kolesterooli-
taseme normali-
seerimine. 

Veresoonte tervise seos toitainetega, nende 
puuduse ja lisamanustamise mõju. Erinevad 
toidulisandid ja toitained kolesteroolitaseme 
mõjutajatena. Tarbimissoovitused ja 
näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja 
vastunäidustused. 

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

11. päev 
 

Silmade tervis.  
Immuunsuse toetamine. 
Hormonaalse süsteemi 
toetamine. 

Silmade tervis ja antioksüdantsed lisandid. 
Immunsüsteemi toimimine ja selleks vajalikud 
toitained inimkehas.  
Hormonaalse süsteemiga seotud probleemid ja 
toidulisandid. Tarbimissoovitused ja 
näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja 
vastunäidustused. 

Teooriaõpe 8 tundi 
skype vahendusel. 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

  
Praktika 10.-11. 
õppepäeva kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar 
10.-11. päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel. 
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12. päev 

Energia tootmine, 
antioksüdandid, 
vitamiinid, 
mineraalained, 
aminohapped. 

Energia tootmine inimekehas, toitainete 
vajadus, antioksüdantide vajadus. 
Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.  

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Eliisa Lukk 
Helle Müller 
Egle Eller-Nabi 

 
Praktika 12. õppepäeva 
kohta 

Iseseisev töö 1 kuu vältel, mille järel seminar 12. 
päeva teemadel. 

Praktikaõpe: seminar 3 
tundi skype vahendusel. 

13. päev ARVESTUS 8h praktikaõpet 

KOKKU: 
96h teooriaõpet 
26h praktikaõpet 
40h iseseisvat tööd 

 
LISAÕPPEPÄEVAD FTT TASEMEL 

Päev Teema Sisu 
Õppemeetod & 

koolitajad 

14. päev 
FTT-le 

Seedeelundkonna 
toetamine lisanditega 
FTT tasemel.  
 
Läbitud on ka soolestiku 
anat/füsiol ja 
mikrobioota 
jätkukoolitus FTN 
tasemel 

Soole limaskesta tervis ja selle seotus teiste 
organsüsteemidega. Soole limaskesta 
tervise toetamine lisanditega. 
Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused 
- seisundid, mille puhul ei ole lisandid 
lubatud 

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 
 

15. päev 
FTT-le 

Detoksifikatsiooni 
toetamine. Vitamiinide, 
mineraalainete, 
antioksüdantide, 
aminohapete 
kordamine. 
 
Läbitud peaks olema 2 
detoksifikatsiooni 
jätkuõppe päeva. 

Detoksifikatsiooni protsess ja selle 
toetamiseks vajalikud toitained. 
Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud 
annused, kõrvaltoimed ja 
vastunäidustused.  

Teooriaõpe 8 tundi 
Annely Soots 
Sirli Kivisaar 
Eliisa Lukk 

16. päev 
Praktika 14. Ja 15. 
õppepäeva kohta 

Iseseisev töö 2 kuu vältel, mille järel 
seminar 14. Ja 15. päeva teemadel. 

Praktikaõpe 
koolikeskonnas: 
seminar 6 tundi skype 
vahendusel. 

KOKKU lisaks eelnevale: 
16h teooriat 
6h praktikat 
10h iseseisvat tööd 
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ÕPPEMATERJALID  

• Tervisekooli kodulehel:  
o Vitamiinid ja mineraalained rubriigi materjal 
o Fütotoitained rubriigi materjal 

• Kursuse jaoks koostatud tõenduspõhised ülevaated toidulisandite ja nende komponentide kohta. 

• Ajakirja “Toitumisteraapia” vastavasisulised artiklid aastatel 2011-2019. 

• Toidulisanditefirma BioCare (UK) õppematerjalid toitumisterapeutidele. 

• Toidulisanditefirmad BioCare (UK) ja Higher Nature (UK) loengumaterjalid eesti keeles. 
 
HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID  
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

Õpilane kirjutab iseseisva tööna lühikese 
ülevaate igas tsüklis ühest toidulisandist (kas 
Eestis müüdavast või välismaalt tellitavast): 
- vitamiinilisandi kohta 
- mineraalainelisandi kohta 
- õlide, sidekude toetava ja NS lisandi kohta. 
- seedeensüümide, pro- ja prebiootikumide 
kohta 
- südame- veresoonkonna, antioksüdantide ja 
hormonaalse seisundiga seotud lisandite kohta. 
- energia tootmise toetuseks inimkehas 
FTT tasemel õppija lisaks  

- seedeelundkonna teemal; 
- detoksifikatsiooni teemal. 

Õpilane on koostanud õigeaegselt 1 kvaliteetse 
toidulisandi kohta ülevaate igast toidulisandi 
grupist ning esitanud selle enne seminari 
õpetajale üle vaatamiseks. Kui see vastab 
nõuetele, saab õpilane loa ettekandmiseks 
vastaval seminaril. 

Referaat ühe toidulisandi/toidulisandi 
komponendi teemal. 

Referaat pikkusega 2-3 lk on kirjutatud 
nõuetekohaselt, tõenduspõhiseid allikaid 
kasutades. 

ARVESTUS: Õpilane osaleb aktiivselt arutelul, 
kus arutatakse olulisemaid ja keerulisemaid 
isesesiva ja praktilise töö teemasid.  

Õpilane osaleb aktiivselt viimasel õppepäeval – 
arvestusel, demonstreerides enda pädevust 
toitumisnõustajana toidulisandite soovitamisel. 

 
Õpilane lubatakse arvestusele/lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% teooriaõppe tundides ja 
100% praktikaõppes ning kõik iseseisvad tööd on arvestatud.  
 
KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT 
Toitumisnõustaja tasemel toidulisandite koolituse õppe lõpetanud õpilased saavad tunnistuse  
Toidulisandid toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi töövahendina õppe lõpetamise kohta. 
 
FTT tasemel läbitud teooriaõppe eest saadakse tõend. Õigus arvestusi sooritada ja tunnistust saada on siis, 
kui eelnevalt on läbitud funktsionaalse toitumise nõustaja või seedeelundkonna tervisehäiretepuhuse 
toitumisnõustamise õpe. 


