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 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA                                                           JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA  

EKR 2  EKR 3  EKR 4  
kutsekeskharidus  

EKR 4  EKR 5  EKR 4  EKR 5  

                        X 

Õppekava maht (EKAP)  18 EKAP 

Õppekava koostamise alus   Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“, 
Sisekaitseakadeemia õppekava statuut, kõrgharidusseadus ning Õigus- ja 
Sisekaitse Kutsenõukogu 21.11.2013 otsusega nr 11 kinnitatud 
kutsestandard „Päästekorraldaja-logistik, tase 5“.  

Õppekava õpiväljundid  Õppekava läbinud õpilane:  
- mõistab rahvusvahelise ja ametkonnavahelise koostöö põhimõtteid 

sündmuste lahendamisel ning kriisireguleerimisel; 
- hindab operatiivset valmisolekut ning annab õigeaegselt 

väljasõidukorralduse päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele ning 
vahendab ja dokumenteerib infot; 

- menetleb iseseisvalt ja vajadusel abistab päästekorraldajaid 
hädaabiteadete menetlemisel, langetab otsuseid ja võtab nendega 
kaasneva vastutuse; 

- rakendab ressursside haldamisel ja infovahetusel õigusakte ning 
täidab iseseisvalt loovaid ja uudseid lahendusi eeldavaid etteantud 
raamidest väljuvaid tööülesandeid; 

- kasutab informatsiooni edastamisel, vahendamisel ja 
dokumenteerimisel side- ja infotehnoloogia vahendeid, 
infosüsteeme, andmekogusid, väljendades ennast korrektselt 
ametikeeles; 

- järgib klientide ja koostööpartneritega suhtlemisel ning 
meekonnatöös head klienditeenindusetava ja ametieetikat; 

- analüüsib ja hindab enda ning kaastöötajate tegevust hädaabiteadete 
menetlemisel töötades tulemuslikult meeskonnas  ning on valmis 
juhendama kaastöötajat;   

- kasutab riigikeel tasemel C1, vene keelt osaoskuste mõistmine ja 
rääkimine osas tasemel B1; 

- kasutab arvutit tasemel AO1-AO12.  

Õppekava põhiõpingutesse on lõimitud karjääriplaneerimise 
võtmepädevused ning suutlikkus tegutseda algatusvõimeliselt ja loovalt,  
lähtudes päästevaldkonna spetsiifikast. 

Õppekava rakendamine:  



Õppekava lõpetanu on päästekorraldaja-logistik, kelle töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele 
õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja 
kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine. Töö eeldab 
meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega. Sihtrühm on isikud, kellel on 
päästekorralduse kutsevaldkonnas 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või kompetentsid ja keskharidus. 

Õppekava on koostatud statsionaarsele koolipõhisele vormile. Õppekava ei sisalda valikõpinguid. 

Nõuded õpingute alustamiseks:  

Päästekorraldaja-logistiku õppekavale võib asuda õppima isik, kes: 
1) on Eesti Vabariigi kodanik; 
2) on keskharidusega - kõrgharidusseadus §21 lg 4; 
3) on omandanud päästekorraldaja kutsehariduse, tase 4 ja sellele vastava kvalifikatsioonitaseme 

kutse või kompetentsid ja keskhariduse; 
4)   vastab avaliku teenistuse seaduse § 14 lõikele 1 ja § 15, päästeteenistuse seaduse § 7  ja Siseministri 
      15.02.2011  määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise  
       ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“  toodud nõuetele. 
 
     Õppekavale õppima asumise  tingimused on reguleeritud Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise     
     tingimustes ja korras. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:  

Õpe lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami mittesooritamisel erialase lõpueksamiga.  

Õpingute läbimisel omandatav: 

Õppekava kõigi moodulite  õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Päästekorraldaja-logistik, 
tase 5“ vastavad kompetentsid. Kutseeksami sooritanud saavad vastava kutsekvalifikatsiooni. 

kutsekvalifikatsioon:  Päästekorraldaja-logistik, tase 5 

valitav kompetents:  - 

osakutse: - 

  
ÕPPEKAVA STRUKTUUR  

Põhiõpingute moodulid Maht 

1. SÜNDMUSTE LAHENDAMINE JA KOOSTÖÖ 9 EKAP, 
sh praktika  

1 EKAP 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised sündmuste lahendamisel osalevate 
asutuste ülesannetest ja töökorraldusest, teadmised pääste, meditsiini- ja politseisündmuste 
lahendamisest, operatiivinfo edastamisest, et teha  tõhusat koostööd asutuste ja sündmuse juhiga ning 
politsei logistikuga tava- ja ressursimahukatel sündmustel. 
 
Mooduli läbimisel õpilane: 
- kirjeldab Häirekeskuse ja teiste haldusorganite halduskoostöö ning rahvusvahelise koostöö 

põhimõtteid ja selgitab ametiabi osutamise õiguslikku alust; 
- oskab selgitada Häirekeskuse töö sõltuvust elutähtsate teenuste toimepidevusest ning teab  

ametkondade vahelist hädaolukorrast teavitamise korraldust; 
- analüüsib oma tööalast tegevust Häirekeskuse organisatsioonikäitumise ja juhtimise põhimõtetest 

lähtuvalt;  
- selgitab juhendamise ja tööalase õppimise põhialuste rakendamist päästekorraldaja-logistiku töös; 
- kasutab tööks vajalikke andmekogusid ja infosüsteeme informatsiooni edastamiseks 

koostööpartneritele ning ametkonna siseselt ja sisestab hädaabiteate menetlemise käigus kogutud 
informatsiooni korrektselt hädaabi-teadete menetlemise andmekogusse vastavalt 
töökorralduslikele  juhenditele 

- mõistab pääste, kiirabi, politsei ja piirivalve operatiivressursi valmisoleku ning reageerimise 



põhimõtteid;  
- mõistab pääste-, meditsiini- ja politseisündmuse lahendamist maismaal ja merealal ning  teab 

Häirekeskuse ja sündmuse juhi operatiivinfo edastamise aluseid;  
- kirjeldab Päästeameti operatiivkorrapidaja ning Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuri teabebüroo 

operatiivteabeteenistuse ja merevalvekeskuse logistiku koostööd  Häirekeskusega ning info 
edastamisel  kasutatavaid andmekogusid ja infosüsteeme; 

- mõistab demineerimissündmuse lahendamist ning teab Häirekeskuse ja demineerimistöö juhi 
operatiivinfo edastamise aluseid; 

- tunneb meditsiiniteenistuse juhtimist ja korraldust kannatanurohke sündmuse korral; 
- mõistab  politseisündmuste lahendamist ning teab Häirekeskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti 

prefektuuri teabebüroo operatiivteabeteenistuse operatiivinfo edastamise aluseid;   
- mõistab  Politsei- ja Piirivalveameti tegevusi sündmuste lahendamisel merealal ning operatiivinfo 

edastamise aluseid. 

2. LOGISTIKA 8 EKAP, 
sh praktika  
4 EKAP 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane  töötab meeskonna liikmena, annab 
päästeasutustele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse ning peab sidet 
väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega, kogub, edastab, vahendab ning 
dokumenteerib infot ning suhtleb klientide ja koostööpartneritega klienditeeninduse nõudeid ja 
ametieetikat järgides. 
 
Mooduli läbimisel õpilane: 
- omab  pidevat ülevaadet pääste ja meditsiini sündmustest ning operatiivsest valmisolekust, jälgides 

hädaabiteadete menetlemise infosüsteemi, sh praktikal; 
- annab väljasõidukorralduse pääste- ja kiirabiressursile etteantud aja piires, kasutades infosüsteeme, 

sh praktikal; 
- sisestab hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas korrektselt hädaabiteadete 

menetlemise andmekogusse, sh praktikal; 
- edastab ja vahendab hädaabiteadete esmase ning sündmuse käigus saadud informatsiooni vastavalt 

töökorralduslikele juhenditele, sh praktikal; 
- annab väljasõidukorralduse pääste- ja kiirabiressursile, teostab infovahetust väljasaadetava ressursi 

ning koostööasutustega ja dokumenteerib sündmuse info, kui tehnilistel põhjustel puudub ligipääs 
hädaabiteadete menetlemise andmekogule; 

- suhtleb klientide ja koostööpartneritega vastavalt hea klienditeeninduse tavale ja ametnikueetikale, 
sh praktikal; 

- juhendab kaastöötajat hädaabiteadete menetlemisel õpiteooriatest lähtuvalt; 
- töötab iseseisvalt ja ennastjuhtivalt meeskonnaliikmena, hinnates oma teadmisi ja oskusi 

päästekorraldaja-logistiku ametikohal töötamiseks, lähtudes ametijuhendis toodud nõuetest. 

LÕPUEKSAM,  1 EKAP 

Õpe lõpeb kutseeksami sooritamisega. Kutseeksami mittesooritamisel erialase lõpueksamiga.  

 

Õppekavajuht ja - kontaktisik  

ees- ja perenimi:  Tarmo Terep 

ametikoht:  Õppetooli juht 

telefon:  - 

e-post:  tarmo.terep@sisekaitse.ee 

Märkused: Moodulite rakenduskava link https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad 

 

https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad

