
 
AINEPROGRAMM 

 

KOOD RPTC5120 

NIMETUS (eesti k.) Operatiivteenistuse praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of Emergency Service 

MAHT (EAP) 7,0 EAP 

ÕPPEKAVA Päästeteenistuse eriala õppekava, kood 115257 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Igor Šarin, päästetööde õppetooli juhataja-lektor; igor.sarin@sisekaitse.ee 
Kairi Pruul, praktika kuraator, 524 8396; kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -AINED: läbitud päästetööde mooduli õppeained ning päästeteenistuse praktika. 

EESMÄRK: Anda ülevaade päästetööde valdkonnas toimuvatest protsessidest ja tegevustest. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

osaleb valvevahetuse töös päästja, 
päästemeeskonna juhi ja päästejuhi 
ülesannetes. 

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 valvevahetuse ja 
varustuse vastuvõtmise protseduurid ning seda 
reguleerivad dokumendid; 

 Praktika aruandes on välja toodud praktika komando 
(eri)võimekused; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud detailselt suurimat 
sündmust või praktilist õppust, milles osales päästja või 
päästetöö juhi jälgijana; 

 Teostatud normharjutuste tulemused on fikseeritud 
aruandes või aruande lisas; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud koolituse ja/või õppuse 
korraldamisega seotud tegevusi ning täidetavat 
dokumentatsiooni (koolituse või õppuse teema ning 
nendega seoses vormistatav dokumentatsioon); 

 Praktika aruandes on kirjeldatud II tasandi päästetöö juhi 
juhtimisalased tehnilised vahendid, nende asukoht ja 
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kasutamise võimalus. 
2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales valvevahetuse vastuvõtmisel ja 

üleandmisel; 
• Tutvus päästekomando (eri)võimekustega; 
• Kasutas päästekomandos olevat tehnikat (reaalsel 

sündmusel või komandos harjutades); 
• Praktikant täitis dokumente ning jälgis protseduure 

vastavalt kehtestatud korrale; 
• Praktikant teostas vähemalt kaks normatiivharjutust 

(positiivsele tulemusele); 
• Koos päästemeeskonna juhiga täitis teenistusraamatut ja 

kasutas päästeinfosüsteeme ja –andmestikke (PÄVIS, 
ESTER-raadioside, m-GIS vahendeid); 

• Jälgis väljasõidul I tasandi päästetöö juhi tegevusi ning 
vastutust 

• Praktikant tutvus juhtimisalaste tehniliste vahenditega 
(sündmuskoha staabi keskkond, m-GIS rakendus); 

• Praktikant jälgis väljasõidul/õppusel II tasandi päästetöö 
juhi tegevusi. 

täidab töökorralduslikke dokumente. 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 päästemeeskonna juhi 
töökorralduslikke dokumente ning nende järgimist 
praktiliste näidete kaudu; 

 Praktikant nimetab aruandes päästejuhi tööks vajamineva 
dokumentatsiooni ning selgitab praktiliste näidete kaudu 
nende vajalikkust. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant tutvus päästemeeskonna juhi töökorralduse ja 

dokumentatsiooniga; 
• Praktikant osales õppuste ettevalmistamisel ja 

korraldamisel; 
• Praktikant täitis koos pääste juhiga teenistusraamatut ja 

elektroonilisi andmebaase; 
• Praktikant kasutas ESTER raadioside vahendeid ja m-GIS 



rakendusi. 

selgitab välja meeskondade 
koolitusvajaduse. 

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 analüüsitud koolitusvajaduse 
väljaselgitamise põhjused ning sisekoolituse 
vajadused/vajalikkus; 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant tutvus komando sisekoolitust reguleeriva 

dokumentatsiooniga; 
• Praktikant valmistas ette koolituse/õppuse vastavalt 

eelnevalt kaardistatud vajaduse või tulenevalt 
komandosisesest koolitusplaanist. 

valmistab ette ning viib läbi koolitusi või 
õppusi päästemeeskonnale. 

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 praktikandi tegevused 
koolituse või õppuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

 Praktika aruandes on analüüsitud praktikandi tugevusi 
ning nõrkusi koolituste/õppuste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant valmistas koos päästemeeskonna juhiga ette 

ning viis läbi igapäevase koolituse ja/või praktilise 
harjutuse. 

teab ja hindab riske, ohte ning eriohte ja 
nendest lähtuvalt rakendab ohutustehnikat. 

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 tööohutusega seotud 
dokumendid ning selgitatud nende rakendamist; 

 Praktika aruandes on kaardistatud päästja, 
päästemeeskonna juhi ja päästejuhi töökoha ohud ning 
tehtud ettepanekud ohtude maandamiseks/vältimisek; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud päästja, 
päästemeeskonna juhi ning päästejuhi ohte ja riske 
sündmustel. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant tutvus tööohutusega seotud 

dokumentatsiooniga; 
• Praktikant kaardistas päästja, päästemeeskonna juhi ning 

päästejuhi tööga seonduvaid ohte ja riske. 



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. 

 

 

PRAKTIKA MAHT 

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

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

  84 tundi 98 tundi  182 tundi 

 

 

 

PRAKTIKA SISU 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Päästja roll, vastutusalad ja tegevused 
(Valvevahetuse vastuvõtmine ja 
üleandmine, varustuse kontroll, 
sündmustel osalemine päästja vaatlejana; 
normharjutuste sooritamine. Päästja 
tööohutus komandos ja sündmusel.) 

Päästeameti poolt käskkirjaga 
kinnitatud praktika juhendaja 
(Meeskonnavanem/rühmapealik) 
ja üldjuhendaja. 

24 tundi (12-tunnised 
valvevahetused) 

Komando töökorraldus, päevakava, päästetöö 
sündmuskoha juhend jt päästja tööd 
reguleerivad dokumendid. 
Praktilised tegevused praktika juhendaja 
korraldusel ning aruande koostamine. Praktika 
aruanne tuleb esitada juhendajale vastavalt 
eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui 
nädal enne praktika perioodi lõppu. 

Päästemeeskonna juhi roll, vastutusalad ja 
tegevused (Valvevahetkuse vastuvõtmine 

Päästeameti poolt käskkirjaga 
kinnitatud praktika juhendaja 

24 tundi (12-tunnised 
valvevahetused) 

Komando töökorraldus, päevakava, päästetöö 
sündmuskoha juhend jt päästemeeskonna juhi 



ja üleandmine; päästemeeskonna juhi 
dokumentatsiooni täitmine; koolituse, 
õppuse ja/või praktilise harjutuse 
ettevalmistamine ja läbiviimine; 
päästemeeskonna juhi tööohutus 
komandos ja sündmuskohal.) 

(Meeskonnavanem/rühmapealik) 
ja üldjuhendaja. 

tööd reguleerivad dokumendid ja õigusaktid. 
Praktilised tegevused praktika juhendaja 
korraldusel ning aruande koostamine. Praktika 
aruanne tuleb esitada juhendajale vastavalt 
eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui 
nädal enne praktika perioodi lõppu. 

Päästejuhi roll, vastutusalad ja tegevused 
(Päästejuhi hommikused tegevused; 
päästejuhi dokumentatsiooni täitmine; 
komandode kontrolli teostamine; 
väljasõidul või õppusel päästejuhi töö 
vaatlemine.) 

Päästeameti poolt käskkirjaga 
kinnitatud praktika juhendaja 
(Operatiivkorrapidaja/ 
vanemoperatiivkorrapidaja) ja 
üldjuhendaja. 

36 tundi (12-tunnised 
valvevahetused) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja 
korraldusel ning aruande koostamine. Praktika 
aruanne tuleb esitada juhendajale vastavalt 
eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui 
nädal enne praktika perioodi lõppu. 
Sündmuskoha päästetööjuhtimise ja -
korraldamise juhend, Päästeameti 
päästekeskuste korrapidamisgruppide 
töökorraldusjuhend, Päästeameti staapide 
töökorraldusjuhend. 
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