
 
PRAKTIKA PROGRAMM 

 

KOOD RTIC5105 

NIMETUS (eesti k.) Kriisireguleerimise praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of Crisis Management 

MAHT (EAP) 3 EAP 

ÕPPEKAVA Päästeteenistuse eriala õppekava, kood 115257 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Jaan Tross, kriisireguleerimise õppetooli juhataja-lektor; jaan.tross@sisekaitse.ee 
Kairi Pruul, praktika kuraator, 524 8396; kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -AINED: Edukalt läbitud kriisireguleerimise moodul 

EESMÄRK: Kinnistada teoreetilised teadmised praktiliste tegevuste kaudu. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

tutvub piirkondlike riskidega ning rakendab 
riskianalüüse ettepanekute tegemisel ruumiliste 
planeeringute menetlemisel. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on välja toodud ning 
analüüsitud valitud regiooni riske ning 
kirjeldatud riskide arvestamist ruumilisel 
planeerimisel; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud 
riskikommunikatsiooni põhimõtteid ning 
näitlikustatud nende rakendamist valitud 
regiooni riskide põhjal. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales ettenähtud praktika 

päevadel; 
• Praktikant tutvus hädaolukordade riskidega 

regioonis/piirkonnas ning riskide arvestamise 
põhimõtetega ruumilisel planeerimisel; 

• Praktikant tutvus riski- ja 
kriisikommunikatsiooni korraldusega regioonis. 
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osaleb suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte 
inspekteerimises. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on kirjeldatud külastatud 
suurõnnetuse ohuga ettevõtet ning selgitatud 
ohtlike ettevõtete dokumentatsiooni kontrolli 
põhimõtteid; 

 Praktika aruandele on lisatud enda poolt 
koostatud/täidetud dokumentatsioon ja 
protokollid (arvestades andmekaitseseadusest 
tulenevaid kitsendusi); 

 Praktika aruandes on kirjeldatud detailselt 
ohualade kaardistamise ning määramisega 
seonduvaid tegevusi ning rakendusi. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales suurõnnetuseohuga 

ettevõtte külastuses; 
• Praktikant täitis dokumente ning jälgis 

protseduure vastavalt kehtestatud korrale; 
• Praktikant tutvus ohualade kaardistamise ning 

määramise toimingute ning rakendustega. 

osaleb regionaalse kriisireguleerimise õppuse, 
regionaalse kriisikomisjoni istungi või kohaliku 
omavalitsuse kriisireguleerimisalase koolituse 
ettevalmistamisel või läbiviimisel. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on nimetatud läbitöötatud 
hädaolukorra lahendamise dokumendid ning 
välja toodud tehtud ettepanekud; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud regionaalse 
kriisireguleerimisõppuse korraldamise 
protseduure; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud õppuse 
planeerimise vaates milliseid tegevusi oli 
praktikandil võimalik teha, millistes õppuse 
ettevalmistusetappides osaleda ning milliseid 
ülesandeid täita; 

 Praktika aruandes on väljatoodud ning 
analüüsitud kriisikomisjonide protokollide 
põhiteemasid ning kitsaskohtasid. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 



• Praktikant osales regionaalse 
kriisireguleerimise õppuse ettevalmistamises; 

• Praktikant töötas läbi hädaolukorra 
lahendamise dokumendid ning tegi 
ettepanekuid; 

• Praktikant tutvus kriisikomisjoni protokollidega 
ning tuvastas kitsaskohad. 

Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  
Praktika loetakse sooritatuks kui: 
1. üliõpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud päästeasutuses kõik praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 
3. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal enne praktika kaitsmist); 
4. positiivne hinnang praktika kaitsmisel: 

- Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse; 
- Praktikandi välimus vastab vormi kandmise eeskirjale. 

 
Praktika mittesooritamine on põhjus üliõpilase üliõpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. 

 

 

ÕPPETÖÖ MAHT (õpperühm/õppevorm) 

LOENG (tundide arv) SEMINAR (tundide arv) PRAKTILINE TÖÖ (tundide 
arv) 

ISESEISEV TÖÖ (tundide arv) E-ÕPE (tundide arv) KOKKU (tundide arv) 

  36h 42h  78h 

 

 

 

ÕPPETÖÖ SISU (õpperühm/õppevorm) 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Kemikaaliohutus, suurõnnetuseohuga 
ettevõtte külastus 

Käskkirjaga kinnitatud 
ohutusjärelevalve 
büroo juhendaja 

12h Juhendaja poolt antud või soovitatud 
dokumentidega tutvumine ja läbitöötamine. 
Praktika aruande koostamine ning esitamine. 
Praktika aruanne tuleb esitada juhendajale 
vastavalt eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem 



kui nädal enne praktika perioodi lõppu. 

Hädaolukorraks valmisoleku teenus, 
riskihaldus, riski- ja kriisikommunikatsioon 

Käskkirjaga kinnitatud 
valmisolekubüroo 
juhendaja 

24h Juhendaja poolt antud või soovitatud 
dokumentidega tutvumine ja läbitöötamine. 
Praktika aruande koostamine ning esitamine. 
Praktika aruanne tuleb esitada juhendajale 
vastavalt eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem 
kui nädal enne praktika perioodi lõppu. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. SKA praktika juhend 
2. Päästeasutuse põhimääruse, ametnike ametijuhendid, töökorralduse rakendusjuhised ja valdkonda reguleerivad õigusaktid. 
3. Järvet, S., jt 2017. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend. Sisekaitseakadeemia 

 

Koostaja: Jaan Tross ja Kairi Pruul 
Kuupäev: 16.05.2018 


