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 PÄÄSTEKORRALDAJA-LOGISTIKU ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA, 2017/2018 õppeaastal sisseastujatele 

Sihtrühm  Päästekorraldaja-logistik 

Õppevorm  Statsionaarne koolipõhine 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS 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. 

Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad 

Teemade õpetajad: 
- Halduskoostöö - Riina Kroonberg. 
- Kriisireguleerimine - Jaan Tross. 
- Organisatsiooni käitumine ja juhtimine - Mairit Kratovitš. 
- Side-ja infotehnoloogia. Kommunikatsioon - Ülle Jõessar. 
- Päästetöö- ja demineerimissündmuste lahendamine - Mart Sild. 
- Meditsiinisündmuste lahendamine - Ain Siimon. 
- Politseisündmuste lahendamine - Pille Vennikas. 
- Praktika operatiivteenistuses - Kairi Pruul.  

ÕPIVÄLJUND 
 

HINDAMISKRITEERIUM 
 

Mooduli teemad ja alateemad ÕPPEMEETODID Hindamismeetodid 
ja 
hindamisülesanded 

1.1 Halduskoostöö 1 EKAP 

Õpilane:  
- kirjeldab Häirekeskuse ja teiste 

haldusorganite halduskoostöö ning 

Õpilane: 
- selgitab halduskoostöö 

vajadust Häirekeskuse ja teiste 

1. Haldusorgani koostöö teiste 
haldusorganitega; 

2. Häirekeskus, valitsusasutused, 

- Loeng; 
- arutelu;  
- kirjalik rühmatöö; 

- Rühmatöö esitlus;  
- kirjalik ülesanne – 

koostab 
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rahvusvahelise koostöö    põhimõtteid 
ja selgitab ametiabi osutamise 
õiguslikku alust. 

haldusorganitega, sh 
valitsusasutuste, ametite ja 
kohaliku omavalitsusega; 

- teab erinevate asutuste 
koostöökorraldust ja ametiabi 
andmise õiguslikku alust;  

- selgitab ja kirjeldab 
koostööasutuste  ülesandeid 
ning tegevusi sündmuste 
lahendamisel vastavalt 
koostöökokkulepetele; 

- selgitab naaberriikidesse 
pääste- ja kiirabiressursside 
saatmise ning infovahetuse 
põhimõtteid vastavalt 
töökorralduslikele juhenditele. 

 

ametid ja kohalikud 
omavalitsused; 

3. koostööasutuste ülesanded, 
töökorraldus,   sündmuse info 
liikumine teatamisest kuni 
reageerimiseni, koostöö 
sündmuste lahendamisel; 

4. ametiabi õiguslik alus ja 
korraldus; 

5. rahvusvahelised koostöölepped 
naaberriikidega. 

 

- seminar. hädaabiteadete 
menetlemise 
juhise piiriüleseks 
koostööks.  

1.2 Kriisireguleerimine 0,5 EKAP 

- oskab selgitada Häirekeskuse töö 
sõltuvust elutähtsate  teenuste 
toimepidevusest ning teab  
ametkondade vahelist hädaolukorrast 
teavitamise korraldust. 

- teab ministeeriumite 
riskianalüüsi kokkuvõtteid ja 
hädaolukordadele antud 
hinnanguid; 

- oskab analüüsida ja tuua 
seoseid hädaolukorra riskidest 
ühe piirkonna näitel ning 
pakkuda välja võimaluse riskide 
maandamiseks; 

- selgitab elutähtsate teenuste 
toimepidevuse eesmärki ja 
elutähtsa teenuse osutaja 
kohustusi; 

- oskab selgitada Häirekeskuse 
töö sõltuvust elutähtsate  
teenuste toimepidevusest;  

- teab hädaolukorra ohu ja 
hädaolukorra ning 

1. Kriisireguleerimisega seotud 
mõisted; 

2. riskianalüüsi kokkuvõtted; 
3. regionaalne/piirkondlik riskide 

hindamine; 
4. riskide maandamine ja  

riskikommunikatsioon;  
5. elutähtsad teenused ja 

elutähtsate teenuste 
toimepidevuse korraldus; 

6. Häirekeskuse toimepidevuse 
plaan ja riskianalüüs; 

7. teavitamise juhtasutused; 
8. Siseministeeriumi teabe- 

seireosakonna roll 
hädaolukorra teavitamisel 
riigisiseselt ja rahvusvaheliselt. 

 

- Loeng; 
- arutelu; 
- rühmatöö- analüüsitakse 

hädaabiteadete 
menetlemise teenuse 
osutamist elutähtsa 
teenuse toimepidevuse 
katkemisel. 

 

- Test – 
kriisireguleerimi-
sega seotud 
mõisted; 

- kirjalik ülesanne-  
ühe piirkonna 
elutähtsate 
teenuste kirjeldus; 

- rühmatöö esitlus. 
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hädaolukorra lahendamise 
ametkondade teavitamise 
korraldust. 

 

1.5 Organisatsioonikäitumine 0,5 EKAP 

- analüüsib oma tööalast tegevust  
Häirekeskuse organisatsiooni-
käitumise ja juhtimise põhimõtetest 
lähtuvalt; 

 
 
 
 

- teab Häirekeskuse  juhtimise 
aluspõhimõtteid ning oskab 
neid seostada erialatööga;  

- mõistab meeskonnatöö 
toimimise aluseid ja analüüsib 
oma tegevust meeskonna 
liikmena ning juhina; 

- teab üksikisiku 
organisatsioonilist käitumist 
mõjutavaid tegureid ja oskab 
neid seostada erialatööga; 

- oskab rakendada 
enesehindamise ja 
tagasisidestamise põhimõtteid 
meeskonnatöös. 

 

1. Juhtimisfunktsioonide 
põhimõtted - planeerimine,  
otsustamine, organiseerimine, 
eestvedamine, kontrollimine, 
kvaliteedianalüüs; 

2. meeskonnatöö põhimõtted - 
meeskonna moodustamise 
alused, meeskonnana 
töötamise põhimõtted, 
erinevad meeskonnatöö 
vormid; 

3. Organisatsioonikäitumise 
põhimõtted - 
organisatsioonikultuur, 
kommunikatsioon 
organisatsioonis, motivatsioon, 
karjäär, töödistsipliin, 
väärtused, hoiakud ja 
diskrimineerimise vältimine 
töösuhetes;  

4. ametijuhend. 

- Interaktiivne loeng; 
- arutelu; 
- rühmatöö - rollimäng 

meeskonnatööst. 

- Lühiuuring 
rühmatööna;  

- rollimängu kirjalik 
analüüs. 

 

- selgitab juhendamise ja tööalase 
õppimise põhialuste rakendamist 
päästekorraldaja-logistiku töös.  

- mõistab enda rolli juhendajana 
ning teab, kuidas õppijat 
tööprotsessis toetada; 

- tunneb tagasiside andmise 
viise ja põhimõtteid ning oskab 
anda arengut toetavat 
tagasisidet. 

 

1. Mentorlus ja juhendamine, 
tööalane koolitamine;  

2. õppemeetodid;  
3. tagasiside andmine. 
 

- Interaktiivne loeng;  
- arutelu;  
- rühmatöö - rollimäng 

tööalasest juhendamisest. 
 

- Rollimängu 
suuline ja kirjalik 
analüüs. 
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1.4 Side- ja infotehnoloogia. Kommunikatsioon 1,5 EKAP 

- kasutab tööks vajalikke  andmekogusid 
ja infosüsteeme informatsiooni 
edastamiseks koostööpartneritele ning 
ametkonna siseselt ning sisestab 
hädaabiteate menetlemise käigus 
kogutud informatsiooni korrektselt 
hädaabi-teadete menetlemise 
andmekogusse vastavalt 
töökorralduslikele  juhenditele. 

 

- teavitab sündmuse liigist  ja 
tingimustest tulenevalt 
koostööpartnereid, isikuid 
vastavalt operatiivinfo 
edastamise korrale; 

- toob näiteid Häirekeskuse       
sisese teavituse vajadusest 
ning teavitatavatest 
olukordadest ning isikutest 
vastavalt operatiivinfo 
edastamise korrale; 

- tunneb Siseministeeriumi 
teabeseireosakonna info 
kogumise ja vahendamise 
koordineerimise aluseid; 

- oskab kasutada 
hädaabiteadete menetlemise 
andmekogu  pääste- ja 
kiirabiressursside valmisoleku 
jälgimisel, väljasõidukorralduse 
andmisel, informatsiooni 
edastamisel ning sündmuse 
aruandluse pidamisel; 

- kasutab staatilist väljasõidu-
plaani ressurssidele 
väljasõidukorralduse andmisel; 

- oskab rakendada 
hädaabiteadete menetlemise 
kaarditarkvara  funktsioone 
ressursihalduses ja info 
edastamises; 

- tunneb operatiivraadioside 
kasutamise ja korraldamise 
aluseid; 

- kasutab informatsiooni 

1. Operatiivinfo edastamine 
Siseministeeriumi 
teabeseireosakonnale, Politsei- 
ja Piirivalveametile, 
Päästeametile, Terviseametile 
jt koostööpartneritele; 

2. info edastamine Häirekeskuse 
struktuuriüksuste vahel.  

3. hädaabiteadete menetlemise 
andmekogu kasutamine. 

4. staatiline ja dünaamiline 
väljasõiduplaan; 

4.1. väljasõiduplaani väliste 
ressursside väljasaatmine; 

4.2. eritehnika väljasaatmine; 
5. kokkulepitud lühendite ja 

kutsungite kasutamine 
informatsiooni vahendamisel ja 
info sisestamisel 
andmekogusse. 

6. erinevate andmekogude 
tundmine, sidusus, andmete 
vahetus. 

7. hädaabiteadete menetlemise 
kaarditarkvara; 

8. operatiivraadioside; 
8.1. pääste operatiivraadioside 

kasutamine ja korraldamine 
(töörežiimid, kõnekataloogid, 
kõnerühmad, olekuteated, 
hädaabikutsung, käsi- ja 
autoterminali tutvustus, 
asukoha määramine). 

8.2. operatiivraadiosides 
kasutatavad kutsungid ja 

- Loeng;  
- arutelu;  
- praktiline töö- 

andmekogude ja 
infosüsteemine 
kasutamine; 

- praktilised 
simulatsioonülesanded. 

 

- Test - 
operatiivinfo 
edastamine, 
operatiivraadiosid
e kasutamine ja 
korraldamine; 

- praktilised 
ülesanded - 
andmekogude ja 
infosüsteemide 
kasutamine. 
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edastamisel 
operatiivraadioside 
infosüsteemi vastavalt 
raadiosidet reguleerivatele 
juhenditele. 

lühendid. 
8.3. raadioside infosüsteemi 

kasutamine. 

1.5 Pääste- ja demineerimissündmuse lahendamine  2 EKAP 

- mõistab pääste operatiivressursi 
valmisoleku ning reageerimise 
põhimõtteid. 

- teab pääste 
operatiivressursside 
paiknemise, valmisoleku ja 
reageerimise põhimõtteid;  

- oskab väljasõidukorra 
printsiipidest lähtuvalt  
määrata päästesündmusele  
reageeriva ressursi, s.h 
eritehnika;  

- kirjeldab vabatahtlike 
päästemeeskondade kaasamist 
päästesündmustele vastavalt 
väljasõidukorrale. 

 

1. Päästeressursside paiknemise, 
valmisoleku ja reageerimise 
põhimõtted - 
operatiivkorrapidajad,  
päästemeeskonnad, 
erivõimekusega 
päästemeeskonnad; 

2. Väljasõidukord;  
2.1. staatilise ja dünaamilise 

väljasõiduplaani koostamise 
alused ja põhimõtted; 

2.2. standardsituatsioonist  
erineva situatsiooni 
ilmnemisel võimalikud 
tegevusmeetodid- ressursside 
väljasaatmine; 

3. vabatahtlike 
päästemeeskondade 
paiknemine, valmisolek ja 
sündmustele kaasamise alused. 

- Loeng;  
- arutelu  
- rühmatöö - kaasuste 

lahendamine. 

- Test - 
väljasõidukord; 

- kirjalik ülesanne - 
päästesündmusele 
reageeriva 
ressursi 
määramine. 

- mõistab päästesündmuse lahendamist 
ning   teab Häirekeskuse ja päästetöö 
juhi operatiivinfo edastamise aluseid. 

- kirjeldab päästeala 
operatiivjuhtimistasandite 
rakendamist ja ülesandeid 
päästesündmuste näitel; 

- selgitab päästetöö juhi õiguseid 
ja kohustusi sündmuse 
lahendamisel; 

- nimetab ja kirjeldab  
päästesündmuse lahendamise 
etappe;  

1. Päästesündmuse lahendamine 
ja juhtimine; 

1.1. päästetöö juhtimisstruktuur, 
1.2. päästetöö juhtimistasandite 

vastutusalad; 
1.3. juhtimisorganite ülesanded; 
1.4. päästetöö juhi õigused ja 

ülesanded; 
1.5. päästesündmuse 

lahendamise etapid; 

- Loeng;  
- arutelu päästesündmuste 

lahendamisest, juhtimisest 
ja infovahetusest 
sündmuste näitel; 

- rühmatöö ja arutelu- 
päästesündmusel 
edastatava operatiivinfo 
analüüsimine; 

- raadioside kõnesalvestuste 

- Test - 
päästesündmuse 
lahendamine ja 
juhtimine; 

- kaasuste 
lahendamine. 
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- kirjeldab  päästesündmusele 
kaasatavate ametkondade 
ülesandeid ja tegevusi vastavalt 
koostöökokkulepetele; 

- teab Häirekeskuse ja päästetöö 
juhi info edastamise aluseid 
vastavalt operatiivinfo korrale;  

- kirjeldab väikesaartel ja 
laidudel paiknevate 
päästemeeskondade 
tegevusvalmiduse aluseid,  
päästesündmuste lahendamist 
ja koostööd asutustega. 

1.6. Päästeameti, kiirabiteenuse 
osutaja ning Politsei- ja 
Piirivalveameti jt asutuste 
koostöö päästesündmuse 
lahendamisel vastavalt 
koostöö kokkulepetele; 

1.7. operatiivinfo edastamine 
päästesündmustel;   

2. väikesaartel paiknevate 
päästemeeskondade 
valmisoleku ja reageerimise 
põhimõtted ning logistiku 
ülesanded lisaressursi 
kaasamisel. 

kuulamine ja analüüsimine; 
- mõistekaardi koostamine- 

pääste sündmuse 
protokollimisel 
kasutatavad eriala 
terminid. 

 
 

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

- teab pääste 
demineerimisressursside 
paiknemise, valmisoleku ja 
reageerimise põhimõtteid; 

- selgitab demineerimistöö juhi 
õiguseid ja kohustusi 
demineerimissündmuse  
lahendamisel; 

- kirjeldab 
demineerimissündmustele 
kaasatavate asutuste ja 
ametkondade ülesandeid ja 
tegevusi;  

- teab demineerimistöö juhi ja 
Häirekeskuse info edastamise 
aluseid vastavalt operatiivinfo 
korrale. 

 
 
 
 
 

1. Demineerimisressursside 
paiknemine, võimekus, 
reageerimise põhimõtted; 

2. demineerimissündmuse 
lahendamine ja juhtimine; 

2.1. demineerimistöö juhi õigused 
ja kohustused;  

2.2. asutuste ja ametkondade  
koostöö demineerimis-
sündmusel; 

2.3. infovahetus demineerimis-
sündmusel; 

2.4. ohuhinnangu muutmine 
sündmusel; 

3. ressursimahukad sündmused.  
 
 

- Loeng;  
- arutelu; 

demineerimissündmuste 
lahendamisest, juhtimisest 
ja infovahetusest 
sündmuste näitel; 

- rühmatöö ja arutelu- 
demineerimissündmustel 
edastatava operatiivinfo 
analüüsimine; 

- raadioside kõnesalvestuste 
kuulamine ja analüüsimine; 

- mõistekaardi koostamine- 
demineerimissündmuse 
protokollimisel 
kasutatavad eriala 
terminid. 

- Test- 
demineerimis-
sündmuste 
lahendamine ja 
juhtimine; 

- kaasuste 
lahendamine. 
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1.6 Meditsiinisündmuse lahendamine 1,5 EKAP  

- mõistab kiirabi operatiivressursi 
valmisolekut ning reageerimise 
põhimõtteid. 

 

- teab kiirabiressursi paiknemist, 
valmisolekut ja reageerimise 
põhimõtteid;  

- kirjeldab kiirabi välijuhi 
õiguseid ja kohustusi 
sündmuste lahendamisel. 

1. Kiirabiressursi paiknemine, 
valmisolek ja reageerimine; 

1.1. brigaadide võimekus: arsti- ja 
õebrigaad, reanimobiil, kiirabi 
välijuht, randewoo, 
jalgrattapatrull; 

1.2. kiirabibrigaadide väljasõidu 
printsiibid ja reageerimise 
põhimõtted;   

2. kiirabi ja haigla koostöö 
põhimõtted haigete transpordil 
haiglatesse; 

3. haiglate võimekus patsientide 
vastuvõtmisel. 

- Loeng;  
- Arutelu; 
- seminar; 
- tutvumiskäik Tallinna 

Kiirabisse, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 
reanimobiili osakonda, s.h 
tutvumine Tallinna 
operatiivjuhi ja välijuhi 
ning randewoo tööga ja 
reageerimisvõimekusega. 

- Test - kiirabi 
operatiivressursi 
valmisolek ja 
väljasõidu 
printsiibid; 

- tutvumiskäigu 
aruanne. 

- mõistab meditsiinisündmuste 
lahendamist ning teab Häirekeskuse ja 
kiirabi operatiivinfo edastamise aluseid 

- selgitab asutuste ülesandeid ja 
koostööd meditsiini sündmuse 
lahendamisel ja juhtimisel; 

- teab kiirabibrigaadi ja 
Häirekeskuse info edastamise 
aluseid; 

- selgitab Eesti väikesaarte ja 
laidude eripära erakorralise 
esmaabi osutamisel; 

- kirjeldab koostöömudeli alusel 
ametkondade ülesandeid 
meditsiini sündmuste 
lahendamisel väikesaartel ja 
laidudel. 

1. Asutuste ja ametkondade 
koostöö erakorraliste 
meditsiinisündmuste 
lahendamisel vastavalt 
koostöökokkulepetele; 

2. operatiivinfo edastamine 
meditsiini sündmustel;   

3. meditsiinisündmuste 
lahendamine väikesaartel ja 
laidudel;  

4. erakorralise esmaabi osutavate 
brigaadide asukohad ja 
töökorraldus. 
 

- Loeng;  
- raadioside kõnesalvestuste 

kuulamine ja analüüsimine;  
- rühmatööna meditsiini 

sündmuste lahendamise, 
juhtimise ja infovahetuse 
arutelu   sündmuse näitel; 

- mõistekaardi koostamine- 
meditsiini-sündmuse 
protokollimisel 
kasutatavad eriala 
terminid. 

 

- Test - 
meditsiinisündmu
ste lahendamine 
ja juhtimine; 

- kaasuste 
lahendamine. 

 
 

- tunneb meditsiiniteenistuse juhtimist 
ja korraldust kannatanurohke 
sündmuse korral. 

- kirjeldab sündmuskoha 
meditsiini struktuuride ja -
punktide ülesandeid;  

- kirjeldab kiirabi tegevusi ja 
koostööd haiglatega 
kannatanurohke sündmuse 
korral.  

1. Meditsiini struktuuride ja - 
punktide ülesanded;  

2. MIMMS metoodika; 
3. triaaži teostamine; 
4. haiglate toimepidevuse 

plaanid. Haiglate vastuvõtu 
võimekus; 

- Loeng; 
- kaasuste arutelu; 
- õppuse vaatluse aruande 

koostamine. 

- Õppuse aruanne 
ja ettekanne. 
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 5. õppuse vaatlemine. 

1.7 Politseisündmuse lahendamine  1 EKAP 

- mõistab politsei- ja piirivalve 
operatiivressursi valmisolekut ning 
reageerimise põhimõtteid. 

 

- teab politsei- ja piirivalve 
operatiivressursside 
paiknemise, valmisoleku ja 
reageerimise põhimõtteid;  

- kirjeldab vabatahtliku 
merepääste kaasamist  
merepäästeoperatsioonidele; 

- kirjeldab helikopteri  kaasamist 
maismaa- ja merealal juhtunud 
sündmustele. 

1. Politsei- ja Piirivalveameti 
operatiivressursside  
paiknemine, valmisolek ja 
reageerimise põhimõtted 
(maismaale  ja veekogudele 
reageeriv ressurss); 

2. politsei operatiivressurss 
eriülesannete täitmiseks; 

3. vabatahtlikud 
merepäästeühingud - ressurss, 
paiknemine, valmisolek ja 
reageerimine; 

4. abipolitseinikud; 
5. helikopteri kaasamine- 

paiknemine, valmisolek, 
reageerimise põhimõtted. 

- Loeng; 
- kaasuste arutelu. 
 

- Test - politsei- ja 
piirivalve 
operatiivressurssi
de valmisolek ja 
reageerimine. 

 

- mõistab politseisündmuste 
lahendamist ja teab Häirekeskuse ning 
Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuri 
teabebüroo operatiivteabeteenistuse 
(OTTE)  operatiivinfo edastamise 
aluseid.   

 
 

- kirjeldab politsei 
operatiivjuhtimistasandite 
rakendamist ja ülesandeid 
politsei sündmuste näitel; 

- teab sündmuste lahendamisel 
OTTE korrapidaja ja 
Häirekeskuse infoedastamise 
aluseid vastavalt 
töökorralduslikele 
kokkulepetele; 

- nimetab  ja kirjeldab 
politseisündmusele 
kaasatavate ametkondade 
ülesandeid ja tegevusi vastavalt 
koostöökokkulepetele. 

 

1. Politsei sündmuste 
lahendamine ja juhtimine; 

1.1. juhtimistasandid -     
rakendamine ja ülesanded; 

1.2. otsingu- ja päästetööd 
maismaal;   

1.3. Politsei- ja Piirivalveameti   
koostöö teiste asutuste ja  
ametkondadega  tavalistel, 
ressursimahukamatel 
sündmustel ning otsingu- ja 
päästetöödel; 

1.4. operatiivinfo edastamine. 

- Loeng;  
- raadioside kõnesalvestuste 

kuulamine ja analüüsimine;  
- rühmatöö ja arutelu- 

politseisündmuste 
lahendamine, juhtimine ja 
infovahetus   sündmuse 
näitel. 

 

- Kaasuste 
lahendamine. 
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- mõistab  Politsei- ja piirivalveameti 
tegevusi sündmuste lahendamisel  
merealal ning operatiivinfo edastamise 
aluseid  

- kirjeldab merepäästealast 
tegevust ja selgitab 
merepääste operatsioonide 
korraldamise põhimõtteid;  

- teab Merevalvekeskuse 
ülesandeid ning koostööd 
teiste asutustega merealal 
juhtunud õnnetuste korral; 

- teab merealal juhtunud 
sündmustel info edastamise 
aluseid Häirekeskuse, 
Merevalvekeskuse ja 
reageerivate ressursside vahel 
vastavalt info edastamise 
korrale. 

1. Merepääste mõisted ja 
lühendid; 

2. merepääste sündmuste 
lahendamine ja juhtimine; 

2.1. merepäästealased tegevused; 
2.2. Merevalvekeskuse ülesanded 

ja töökorraldus; 
2.3. mereseiresüsteem.  

 

- Loeng  
- raadioside kõnesalvestuste 

kuulamine ja analüüsimine;  
- rühmatöö ja arutelu 

politsei sündmuste 
lahendamine, juhtimine ja 
infovahetus  sündmuse 
näitel. 

 

- Kaasuste 
lahendamine. 

1.8 Praktika operatiivteenistustes: 
1.8.1. Praktika Päästeametis; 
1.8.2. Praktika Politsei- ja Piirivalveametis. 

1 EKAP 

1.8.1 Praktika Päästeametis 0,5 EKAP 

- kirjeldab operatiivkorrapidaja 
tööülesandeid, tegevusi päästetööde 
korraldamisel, juhtimisel ja koostööd  
Häirekeskusega ning  operatiivtöös 
kasutatavaid andmekogusid ja 
infosüsteeme.    

- kirjeldab operatiivkorrapidaja 
tööülesandeid valvevahetuse 
näitel; 

- kirjeldab päästeinfosüsteemide 
kasutamist ning andmete 
liikumist Häirekeskuse ja 
Päästeameti andmekogu vahel;  

- kirjeldab sündmuse näitel 
operatiivkorrapidaja ja 
päästemeeskondade tegevusi 
sündmuse lahendamisel; 

- kirjeldab Häirekeskuse ja 
operatiivkorrapidaja koostööd 
sündmuste lahendamisel. 

 

1. Operatiivkorrapidaja tööga 
tutvumine; 

2. operatiivkorrapidaja töös 
kasutatavad andmekogud ja 
infosüsteemid; 

3. reaalsete sündmuste (või 
õppuse) analüüsimine- 
sündmuse lahendamine ja 
juhtimine, operatiivkorrapidaja 
koostöö  Häirekeskusega. 

- Operatiivkorrapidaja töö 
vaatlemine;  

- arutelu 
operatiivkorrapidajaga 
sündmuste lahendamisest; 

- praktikaaruande 
koostamine; 

- operatiivkorrapidaja ja 
päästekorraldaja-logistiku 
koostöö analüüsimine 
päästesündmuste näitel. 

 

- Praktika juhendaja 
ja praktika eest 
vastutava isiku 
kirjalik hinnang, 
praktikaaruanne,  
praktika suuline 
kaitsmine.  

 

1.8.2 Praktika Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuri teabebüroo operatiivteabeteenistuses (OTTE) ja Merevalvekeskuses 0,5 EKAP 
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kirjeldab Politsei- ja Piirivalveameti 
prefektuuri teabebüroo 
operatiivteabeteenistuse ja 
merevalvekeskuse logistiku koostööd 
Häirekeskusega ning info edastamisel  
kasutatavaid andmekogusid ja 
infosüsteeme. 

- kirjeldab OTTE tööülesandeid 
valvevahetuse näitel; 

- nimetab ja selgitab politsei 
andmebaasides olevaid 
andmekategooriaid;  

- kirjeldab sündmuse näitel 
informatsiooni vahendamist 
OTTE, Häirekeskuse ja 
sündmusele kaastavate 
ressursside vahel;  

- kirjeldab merevalvekeskuse 
logistiku tööülesandeid,   töös 
kasutatavaid andmekogusid ja 
infovahetust Häirekeskusega;   

- selgitab  asutuste ja 
ametkondade koostöö aluseid 
otsingu- ja päästetöödel 
merealal.  

 

1. OTTE töös kasutatavad 
andmekogud ja 
infosüsteemid; 

1.1. politsei ressurssi väljapaneku 
põhimõtteid;  

1.2. politsei infosüsteemide 
andmekategooriad (ühiste 
infoobjektide andmestik, 
süüteomenetluse andmestik, 
otsimise ja arestimaja 
andmestik jne); 

2. infovahetus Häirekeskusega; 
3. politsei tavapärasest ressursi-

mahukamate sündmuse 
lahendamine ja juhtimine; 

4. isikute otsimine ja seire;  
5. Merevalvekeskus; 
5.1. Merevalvekeskuse logistiku 

ülesanded;  
5.2. Merevalvekeskuse 

andmekogud ja 
infosüsteemid; 

5.3. infovahetus Häirekeskusega; 
5.4. otsingu- ja päästetöö 

sündmuste lahendamine ja 
juhtimine. 

- OTTE ja  Merevalvekeskuse 
logistiku töö vaatlemine; 

- arutelu OTTE ja 
Merevalvekeskuse 
logistikuga sündmuste 
lahendamisest; 

- OTTE, Merevalvekeskuse ja 
Häirekeskuse logistiku 
koostöö analüüsimine 
politsei- ja piirivalve 
sündmuste näitel; 

- praktika aruande 
koostamine. 

 

- Praktika juhendaja 
ja praktika eest 
vastutava isiku 
kirjalik hinnang, 
praktikaaruanne,  
praktika suuline 
kaitsmine. 

Iseseisev töö moodulis (eesmärk, teema, 
vajadusel hindamine) 

Iseseisva töö eesmärk on päästekorraldaja-logistiku tööks vajalike teadmiste ja oskuste kinnistamine ja arendamine: 
- õppematerjali ja kirjanduse lugemine; 
- hädaabiteadete menetlemise andmekogu, kaarditarkvara, infosüsteemide iseseisev praktiline õpe; 
- kodutöö - kaasuste koostamine ja lahendamine, kaasuste analüüs; 
- rühmatöödeks, ettekanneteks ettevalmistus; 
- praktikaaruande koostamine. 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindamisjuhend, hindamiskorraldus, 
hindamisülesanded) 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, erinevate praktiliste 
ülesannete lahendamine lävendi tasemel ja etteantud mahus praktika sooritamine. Moodul loetakse läbituks, kui kõik 
moodulis ettenähtud suulised ja kirjalikud tööd on sooritatud ja juhtumianalüüs lahendatud lävendi tasemel. 
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Mooduli töö -  juhtumianalüüs: 
Õpilased kirjeldavad ja analüüsivad ühe hädaolukorra näitel:  
I. Hädaolukorra eest vastutava asutuse: 

1) riiklikke ülesandeid ja ülesanded operatiivsündmuste lahendamise vaates; 
2) valmisoleku ülesehitust ja võimekust, asutuste ressursside ümberpaigutamise ja mobiliseerimise võimekust (tava-, 

kõrgendatud- ja täisvalmisolek). Igapäevasest valmisolekust kuni maksimaalse valmisolekuni (mobiliseeritakse 
reservtehnika ja inimressurss vabalt ajalt). Lisaks- keda antud asutus enda ülesannete täitmiseks täiendavalt kaasab; 

3) asutuse reageerimise korraldust/kiirust (N: pääste-, politsei- või meditsiinisündmustele – vaade läbi HK teenindavate 
põhiliikide 

4) mastaapse ja ressursimahuka sündmuste lahendamist ja juhtimist. 
II. Avalikkuse teavitamist. 
III. Häirekeskuse töösaali töökorraldust- meeskonnatööd ja -juhtimist. 
IV. Teabe- ja infovahetuse korraldust. Andmekogude ja infosüsteemide kasutamist sündmuse aruandluse pidamisel. 

Hindamiskriteeriumid Moodul loetakse läbituks, kui õpilane:  
1) selgitab halduskoostöö vajadust Häirekeskuse ja teiste haldusorganitega, sh valitsusasutuste, ametite ja kohaliku 

omavalitsusega; 
2) teab erinevate asutuste koostöökorraldust ja ametiabi andmise õiguslikku alust;  
3) selgitab ja kirjeldab koostööasutuste  ülesandeid ning tegevusi sündmuste lahendamisel vastavalt koostöökokkulepetele; 
4) selgitab naaberriikidesse pääste- ja kiirabiressursside saatmise ning infovahetuse põhimõtteid vastavalt töökorralduslikele 

juhenditele; 
5) teab ministeeriumite riskianalüüsi kokkuvõtteid ja hädaolukordadele antud hinnanguid; 
6) oskab analüüsida ja tuua seoseid hädaolukorra riskidest ühe piirkonna näitel ning pakkuda välja võimaluse riskide 

maandamiseks; 
7) selgitab elutähtsate teenuste toimepidevuse eesmärki ja elutähtsa teenuse osutaja kohustusi; 
8) oskab selgitada Häirekeskuse töö sõltuvust elutähtsate  teenuste toimepidevusest;  
9) teab hädaolukorra ohu ja hädaolukorra ning hädaolukorra lahendamise ametkondade teavitamise korraldust; 
10) teab Häirekeskuse  juhtimise aluspõhimõtteid ning oskab neid seostada erialatööga;  
11) mõistab meeskonnatöö toimimise aluseid ja analüüsib oma tegevust meeskonna liikmena ning juhina; 
12) teab üksikisiku organisatsioonilist käitumist mõjutavaid tegureid ja oskab neid seostada erialatööga; 
13) oskab rakendada enesehindamise ja tagasisidestamise põhimõtteid meeskonnatöös; 
14) mõistab enda rolli juhendajana ning teab, kuidas õppijat tööprotsessis toetada; 
15) tunneb tagasiside andmise viise ja põhimõtteid ning oskab anda arengut toetavat tagasisidet; 
16) teavitab sündmuse liigist  ja tingimustest tulenevalt koostööpartnereid, isikuid vastavalt operatiivinfo edastamise korrale;  
17) toob näiteid Häirekeskuse sisese teavituse vajadusest ning teavitatavatest olukordadest ning isikutest vastavalt 

operatiivinfo edastamise korrale; 
18) tunneb Siseministeeriumi teabeseiresosakonna info kogumise ja vahendamise koordineerimise aluseid; 
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19) oskab kasutada hädaabi-teadete menetlemise andme-kogu  pääste- ja kiirabi-ressursside valmisoleku jälgimisel, 
väljasõidukorralduse andmisel, informatsiooni edastamisel ning sündmuse aruandluse pidamisel; 

20) kasutab staatilist väljasõidu-plaani ressurssidele väljasõidukorralduse andmisel; 
21) oskab rakendada hädaabiteadete menetlemise kaarditarkvara  funktsioone ressursihalduses ja info edastamises; 
22) tunneb operatiivraadioside kasutamise ja korraldamise aluseid; 
23) kasutab informatsiooni edastamisel operatiivraadioside infosüsteemi vastavalt raadiosidet reguleerivatele juhenditele; 
24) teab pääste operatiivressursside paiknemise, valmisoleku ja reageerimise põhimõtteid;  
25) oskab väljasõidukorra printsiipidest lähtuvalt  määrata päästesündmusele  reageeriva ressursi, s.h eritehnika;  
26) kirjeldab vabatahtlike päästemeeskondade kaasamist päästesündmustele vastavalt väljasõidukorrale; 
27) kirjeldab päästeala juhtimistasandite rakendamist ja ülesandeid päästesündmuste näitel; 
28) nimetab päästetöö juhi õiguseid ja kohustusi sündmuse lahendamisel; 
29) nimetab ja kirjeldab  päästesündmuse lahendamise etappe;  
30) kirjeldab  päästesündmusele kaasatavate ametkondade ülesandeid ja tegevusi vastavalt koostöökokkulepetele; 
31) teab Häirekeskuse ja päästetöö juhi info edastamise aluseid vastavalt operatiivinfo korrale;  
32) kirjeldab väikesaartel ja laidudel paiknevate päästemeeskondade tegevusvalmiduse aluseid, päästesündmuste 

lahendamist ja koostööd asutustega; 
33) teab pääste demineerimisressursside paiknemise, valmisoleku ja reageerimise põhimõtteid; 
34) selgitab demineerimistöö juhi õiguseid ja kohustusi demineerimissündmuse  lahendamisel;  
35) kirjeldab demineerimissündmustele kaasatavate asutuste ja ametkondade ülesandeid ja tegevusi;  
36) teab demineerimistöö juhi ja Häirekeskuse info edastamise aluseid vastavalt operatiivinfo korrale; 
37) teab kiirabiressursi paiknemist, valmisolekut ja reageerimise põhimõtteid;  
38) kirjeldab kiirabi välijuhi õiguseid ja kohustusi sündmuste lahendamisel; 
39) selgitab asutuste ülesandeid ja koostööd meditsiini sündmuse lahendamisel ja juhtimisel; 
40) teab kiirabibrigaadi ja Häirekeskuse info edastamise aluseid; 
41) selgitab Eesti väikesaarte ja laidude eripära erakorralise esmaabi osutamisel; 
42) kirjeldab koostöömudelist tulenevalt ametkondade ülesandeid meditsiini sündmuste lahendamisel väikesaartel ja 

laidudel; 
43) kirjeldab sündmuskoha meditsiini struktuuride ja -punktide ülesandeid;  
44) kirjeldab kiirabi tegevusi ja koostööd haiglatega kannatanurohke sündmuse korral;  
45) teab politsei operatiiv-ressursside paiknemise, valmisoleku ja reageerimise põhimõtteid;  
46) kirjeldab vabatahtliku merepääste kaasamist  merepäästeoperatsioonidele; 
47) kirjeldab helikopteri  kaasamist maismaa- ja merealal juhtunud sündmustele; 
48) kirjeldab politsei operatiivjuhtimistasandite rakendamist ja ülesandeid politsei sündmuste näitel; 
49) teab sündmuste lahendamisel OTTE korrapidaja ja Häirekeskuse infoedastamise aluseid vastavalt töökorralduslikele 

kokkulepetele; 
50) nimetab ja kirjeldab politseisündmusele kaasatavate ametkondade ülesandeid ja tegevusi vastavalt koostöökokkulepetele; 
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51) kirjeldab merepäästealast tegevust ja selgitab merepääste operatsioonide korraldamise põhimõtteid;  
52) teab Merevalvekeskuse ülesandeid ning koostööd teiste asutustega merealal juhtunud õnnetuste korral; 
53) teab merealal juhtunud sündmustel info edastamise aluseid Häirekeskuse, Merevalvekeskuse ja reageerivate ressursside 

vahel vastavalt info edastamise korrale; 
54) kirjeldab operatiivkorrapidaja tööülesandeid ühe valvevahetuse näitel; 
55) kirjeldab päästeinfosüsteemide kasutamist ja andmete liikumist hädaabiteadete menetlemise ja Päästeameti andmekogu 

vahel;  
56) kirjeldab sündmuse näitel operatiivkorrapidaja ja päästemeeskondade tegevusi sündmuse lahendamisel; 
57) kirjeldab Häirekeskuse ja operatiivkorrapidaja koostööd sündmuste lahendamisel; 
58) kirjeldab OTTE tööülesandeid valvevahetuse näitel; 
59) nimetab ja selgitab politsei andmebaasides olevaid andmekategooriaid;  
60) kirjeldab sündmuse näitel informatsiooni vahendamist OTTE, Häirekeskuse ja sündmusele kaastavate ressursside vahel;  
61) kirjeldab merevalvekeskuse logistiku tööülesandeid, töös kasutatavaid andmekogusid ja infovahetust Häirekeskusega;   
62) selgitab  asutuste ja ametkondade koostöö aluseid otsingu- ja päästetöödel merealal. 

Kasutatav õppekirjandus/õppematerjal ÕPPEKIRJANDUS: 
Vadi, M. 2001 või 2004. Organisatsioonikäitumine. Tartu Ülikooli Kirjastus;  
Valk, A. 2003 Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris. Õpik rakenduskõrgkoolile. Sisekaitseakadeemia kirjastus; 
Virovere, A., Alas, R., Liigand, J. 2005. Organisatsioonikäitumine. Kirjastus Külim. 
 
ÕIGUSAKTID: 
Eesti Vabariigi põhiseadus, avaliku teenistuse seadus, hädaolukorra seadus, halduskoostöö seadus, haldusmenetluse seadus, 
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, riigivastutuse seadus, Vabariigi Valitsuse seadus, päästeseadus, politsei- ja piirivalve 
seadus, tervishoiukorralduse seadus, Häirekeskuse põhimäärus, päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutuste ning isikute koostöö kord,  kiirabi rahastamise kord, kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend, 
rahvusvahelised  transpordiohutuse konventsioonid. 

Häirekeskuse, Päästeameti, Politsei- ja piirivalveameti juhendid ja töökorralduslikud kokkulepped asutusesiseseks 
kasutamiseks 
  
ARTIKLID:   
Ametiabi. Ivo Pilving  Juridica  III - 2015, lk. 177-183, Tuntud või tundmatu hea halduse põhimõte. Sille Allikmets. Juridica 3-
2014  - lk. 221-231; 
Arvamus halduskorralduse uue regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse projekti kohta. Toimetaja: professor Ülle Madise 
19.02.2014.  
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Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht 

2 LOGISTIKA 
 

8 EKAP, sh praktika 4 EKAP 

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. 

Nõuded mooduli alustamiseks: õpilane on läbinud mooduli „Sündmuste lahendamine ja koostöö“ lävenditasemel. 

Teemade õpetajad:  
1. Pääste- ja kiirabiressursside logistika: Ülle Jõessar, Mart Sild, Ain Siimon, Kaire Saage; 
2. Praktika Häirekeskuses: Kairi Pruul. 

Õpiväljundid 
 

Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad ja alateemad 
 

Õppemeetodid Hindamismeetodid ja 
hindamisülesanded 

2.1 Pääste- ja kiirabiressursside logistika 
2.2 Praktika Häirekeskuses 

4 EKAP 
4 EKAP 

Õpilane:  
- omab  pidevat ülevaadet 

pääste ja meditsiini 
sündmustest ning operatiivsest 
valmisolekust  jälgides 
hädaabiteadete menetlemise 
infosüsteemi, s.h praktikal. 

 

Õpilane: 
- omab ülevaadet kõikidest 

teeninduspiirkonnas vastu 
võetud, ootel ja teenindamisel 
olevatest meditsiini- ning pääste- 
sündmustest; 

- hindab vastuvõetud 
hädaabiteadete ohuhinnangu ja 
tüüpjuhtumi korrektsust ning 
vajadusel teeb muudatused ja 
annab tagasiside kutset 
menetlenud päästekorraldajale; 

- omab pidevat ülevaadet keskuse 
teeninduspiirkonna  
päästeasutuse ja 
kiirabibrigaadide  operatiivsest 
valmisolekust ja hõivatusest; 

- seob kõned infosüsteemis 
sündmusega.  

1. Hädaabiteadete menetlemise 
jälgimine infosüsteemis; 

1.1 ülevaate omamine vastuvõetud 
hädaabiteadetest ning pääste-  
ja kiirabiressursi valmisolekust;  

1.2 kõnede sidumine sündmusega; 
1.3 tagasiside päästekorraldajale. 

 

- Arutelu;  
- praktiliste 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs- eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 
praktilistele harjutustele; 

- praktikaaruande 
koostamine. 

 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine; 

- praktika kaitsmine. 

- annab väljasõidukorralduse 
pääste- ja kiirabiressursile 

- annab väljasõidukorralduse 
pääste-, demineerimis- ja 

1. Väljasõidukorralduse andmine 
pääste-, demineerimis-, kiirabi-

- Arutelu;  
- praktiliste; 

- Praktilised 
simulatsioon-
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etteantud aja piires kasutades 
infosüsteeme, s.h praktikal. 
 

kiirabiressursile vastavalt 
töökorralduslikele juhenditele; 

- edastab päästemeeskondade 
väljasaatmisega tekkinud 
probleemid valvevahetuse juhile, 
päästesündmuse korral 
päästetöö juhile ning 
kiirabibrigaadide väljasaatmisega 
tekkinud probleemid 
Häirekeskuse meedikule; 

- kasutab vajadusel   
väljasõidukorralduse andmisel 
staatilist väljasõiduplaani; 

- saadab lisaressurssi 
sündmuskohale päästetöö juhi 
korraldusele;  

- kaasab operatiivressurssi teisest 
teeninduspiirkonnast vastavalt 
väljasõiduplaanile;  

- annab  väljasõidukorralduse  
ressurssidele reageerimiseks 
väikesaartele ja laidudele  
vastavalt juhenditele ning 
koostöökokkuleppele;  

- annab väljasõidukorralduse  
ressurssidele reageerimiseks  
naaberriigi sündmusele vastavalt 
juhenditele ja 
koostöökokkulepetele. 

ressursile ning naaberriikide 
ressurssidele; 

2. automaatsete hädaabiteadete 
menetlemine (e-call teated); 

3. üleriigilise ressursihalduse 
põhimõtted; 

4. pääste ja meditsiini 
hädaabiteadete menetlemine 
Eesti asustatud väikesaartel ja 
laidudel (Häirekeskuse, Politsei- 
ja Piirivalveameti, Terviseameti ja 
Päästeameti koostöökokkulepe). 

 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs- eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 
praktilistele harjutustele; 

- praktikaaruande 
koostamine. 

 

ülesanded; 
- eneseanalüüs ja 

hindamine; 
- praktika kaitsmine. 

- sisestab hädaabiteadete 

menetlemisega seotud 

informatsiooni reaalajas 

korrektselt hädaabiteadete 

menetlemise andmekogusse, 

s.h praktikal. 

- fikseerib info sündmuse 
protokoll- arvestuskaardil  
arusaadavalt ja  erialast 
terminoloogiat korrektselt 
kasutades;  

- täidab viivitamatult päästetöö-, 
demineerimistöö juhi ja 

1. Sündmuse protokollimise alused; 
2. lühendite ja kutsungite 

kasutamine vastavalt 
juhenditele.  

- Arutelu; 
- praktiliste; 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs- eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine; 

- praktika kaitsmine. 
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 kiirabibrigaadi juhi korraldusi, 
fikseerides reaalajas infot; 

- vajadusel korrigeerib ressursside 
kutsungeid operatiivraadioside 
infosüsteemis.   

praktilistele harjutustele; 
- praktika aruande 

koostamine. 
 

- edastab ja vahendab hädaabi-
teadete esmase  ning 
sündmuse käigus saadud 
informatsiooni vastavalt 
töökorralduslikele juhenditele, 
s.h praktikal. 

 

- edastab asutusesiseselt ja 
teistele asutustele hädaabiteate 
esmase töötlemise ja 
dokumenteerimise järgselt 
hädaabiteates sisalduva esmase 
informatsiooni;  

- edastab  viivitamata 
hädaabiteate esmasele 
informatsioonile lisandunud 
teabe sündmuskohale saadetud 
operatiivressursile;  

- edastab päästetöö juhi, 
kiirabibrigaadi juhi või 
demineerimistöö juhi korraldusel 
sündmusega seotud 
informatsiooni tema poolt 
määratud asutustele ja  isikutele; 

- leiab ja edastab Resy 
andmebaasist  päästetöö juhile 
vajaliku info ohtliku aine kohta;  

- edastab sündmusega seotud info  
naaberriikidele ja teistele 
Euroopa Liidu riikidele vastavalt 
koostöökokkulepetele. 

1. Operatiivinfo edastamine 
asutusesiseselt,  
koostööpartneritele,  
naaberriikidele ja Euroopa Liidu 
riikidele; 

2. Resy andmebaasi kasutamine 
ohtliku aine info edastamisel 
päästetöö juhile. 

 

- Arutelu;  
- praktiliste 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs - eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 
praktilistele harjutustele; 

- praktika aruande 
koostamine. 

 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine; 

- praktikaaruande 
kaitsmine. 

- annab väljasõidukorralduse 
pääste- ja kiirabiressursile ja 
teostab infovahetust 
väljasaadetava ressursi ning 
koostööasutustega ja peab 
sündmuse aruandlust, kui  
tehnilistel põhjustel puudub 

- omab ülevaadet kõikidest 
teeninduspiirkonnas vastu 
võetud ning ootel ja 
teenindamisel olevatest 
meditsiini ja pääste sündmustest 
paberkandjale kantud sündmuse 
info põhjal; 

1. Pääste- ja meditsiini 
hädaabiteadete menetlemine 
andmekogude ja 
infosüsteemidele ligipääsu 
puudumisel. 

- Arutelu;  
- praktiliste 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs- eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine. 
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ligipääs hädaabiteadete 
menetlemise andmekogule. 

- alarmeerib pääste- ja 
kiirabiressurssi staatilise 
väljasõiduplaani alusel ning 
fikseerib väljasaadetud 
ressursside info paberkandjal; 

- dokumenteerib sündmusega 
seotud info paberkandjal. 

praktilistele harjutustele. 
 

- suhtleb klientide ja 
koostööpartneritega vastavalt 
hea klienditeeninduse tavale ja 
ametnikueetikale, s.h praktikal. 

 

- suhtleb positiivselt ja kasutab 
hinnanguvaba tooni; 

- väljendab ennast selgelt ja 
ametlikult, selgitab ja põhjendab 
oma seisukohti. 

 

1. Klienditeenindus vastavalt 
hädaabiteadete menetlemise 
kvaliteedi nõuetele. 

- Arutelu;  
- praktiliste 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs - eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 
praktilistele harjutustele; 

- praktika aruande 
koostamine. 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine; 

- praktika aruanne; 
- praktika kaitsmine. 

- juhendab kaastöötajat 
hädaabiteadete menetlemisel  
õpiteooriatest lähtuvalt. 

- hindab ja juhendab  kaastöötajat 
hädaabiteadete menetlemisel, 
andes õppimist toetavat 
tagasisidet. 

1. Juhendamine hädaabiteadete 
menetlemisel; 

2. õppimist toetav tagasiside. 

- Arutelu;  
- praktiliste 

simulatsioonülesannete 
lahendamine; 

- sündmuste menetlemise 
analüüs - eneseanalüüs ja 
õpetaja suuline tagasiside 
praktilistele harjutustele; 

- praktika aruande 
koostamine. 

 

- Praktilised 
simulatsioon-
ülesanded; 

- eneseanalüüs ja 
hindamine; 

- praktika aruanne; 
- praktika kaitsmine. 
 
 

- töötab iseseisvalt ja 
ennastjuhtivalt 
meeskonnaliikmena,   hinnates 
oma teadmisi ja oskusi 
päästekorraldaja-logistiku 
ametikohal töötamiseks  
lähtudes ametijuhendis toodud 
nõuetest. 

- täidab iseseisvalt 
päästekorraldaja - logistiku 
tööülesandeid; 

- analüüsib ja hindab oma 
teadmisi, oskusi ja hoiakuid 
päästekorraldaja - logistiku töös; 

- analüüsib ja hindab enda 
meeskonnatöö oskust. 

1. Praktika päästekorraldaja-
logistiku ametikohal. 

- Arutelu praktika 
juhendajaga töös 
kasutatavatest 
õigusaktidest, 
andmekogudest ja 
infosüsteemidest ning 
ressursihaldusest; 

- praktika töökohal; 

- praktika aruanne, 
s.h eneseanalüüs; 

- praktika kaitsmine. 
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  - praktikaaruande 
koostamine; 

- eneseanalüüsi koostamine.  

Iseseisev töö moodulis 
(eesmärk, teema, vajadusel 
hindamine) 

Iseseisva töö eesmärk on päästekorraldaja-logistiku tööks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine: 
- õppematerjali lugemine; 
- kaasuste koostamine vastavalt etteantud juhendile; 
- iseseisev hädaabiteadete menetlemise harjutamine kirjalike simulatsiooniülesannete ja kaasõpilasega rollimängu abil; 
- praktikaaruande, s.h eneseanalüüsi koostamine. 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindamisjuhend, 
hindamiskorraldus, 
hindamisülesanded) 
 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes osalemine, erinevate praktiliste simulatsioonülesannete 
lahendamine lävendi tasemel ja etteantud mahus praktika sooritamine. 

Praktika aruanne peab vastama kirjalike tööde koostamise ja vormistamise nõuetele, praktika programmile ja praktika juhendile, 
andma ülevaate praktika käigust, eesmärkide ja õpiväljundite täitmisest, sisaldama üldist hinnangut toimunud praktika korraldusele, 
juhendamisele ning eneseanalüüsi. Praktikaaruande kaitsmisel õpilane kirjeldab, argumenteerib, selgitab näidetega praktikal 
sooritatuid tegevusi. 

Hindamiskriteeriumid Moodul loetakse läbituks, kui õpilane:  
1) omab ülevaadet kõikidest teeninduspiirkonnas vastu võetud, ootel ja teenindamisel olevatest meditsiini- ning pääste- 

sündmustest; 
2) hindab vastuvõetud hädaabiteadete ohuhinnangu ja tüüpjuhtumi korrektsust ning vajadusel teeb muudatused ja annab 

tagasiside kutset menetlenud päästekorraldajale; 
3) omab pidevat ülevaadet keskuse teeninduspiirkonna  päästeasutuse ja kiirabibrigaadide  operatiivsest valmisolekust ja 

hõivatusest; 
4) seob kõned infosüsteemis sündmusega; 
5) annab väljasõidukorralduse pääste-, demineerimis- ja kiirabiressursile vastavalt töökorralduslikele juhenditele; 
6) edastab päästemeeskondade väljasaatmisega tekkinud probleemid valvevahetuse juhile, päästesündmuse korral päästetöö juhile 

ning kiirabibrigaadide väljasaatmisega tekkinud probleemid Häirekeskuse meedikule; 
7) kasutab vajadusel väljasõidukorralduse andmisel staatilist väljasõiduplaani;  
8) saadab lisaressurssi sündmuskohale päästetöö juhi korraldusele;  
9) kaasab operatiivressurssi teisest teeninduspiirkonnast vastavalt väljasõiduplaanile;  
10) annab  väljasõidukorralduse  ressurssidele reageerimiseks väikesaartele ja laidudele  vastavalt juhenditele ning  

koostöökokkuleppele;  
11) annab väljasõidukorralduse  ressurssidele reageerimiseks  naaberriigi sündmusele vastavalt juhenditele ja koostöökokkulepetele; 
12) fikseerib info sündmuse protokoll- arvestuskaardil  arusaadavalt ja  erialast terminoloogiat korrektselt kasutades;  
13) täidab viivitamatult päästetöö-, demineerimistöö juhi ja kiirabibrigaadi juhi korraldusi, fikseerides reaalajas infot; 
14) vajadusel korrigeerib ressursside kutsungeid operatiivraadioside infosüsteemis;   
15) edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate esmase töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates 

sisalduva esmase informatsiooni;  
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LÕPUEKSAM 1 EKAP 

Eesmärk: hinnata kutsestandardis kirjeldatud 5. taseme päästekorraldaja-logistiku tööks vajalike kohustuslike kompetentside omandamist. Lõpueksam on kutseeksam. 
 

 

 

16) edastab  viivitamata hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe sündmuskohale saadetud operatiivressursile;  
17) edastab päästetöö juhi, kiirabibrigaadi juhi või demineerimistöö juhi korraldusel sündmusega seotud informatsiooni tema poolt 

määratud asutustele ja  isikutele; 
18) leiab ja edastab Resy andmebaasist  päästetöö juhile vajaliku info ohtliku aine kohta;  
19) edastab sündmusega seotud info  naaberriikidele ja teistele Euroopa Liidu riikidele vastavalt koostöökokkulepetele; 
20) omab ülevaadet kõikidest teeninduspiirkonnas vastu võetud ning ootel ja teenindamisel olevatest meditsiini ja pääste 

sündmustest paberkandjale kantud sündmuse info põhjal; 
21) alarmeerib pääste- ja kiirabiressurssi staatilise väljasõiduplaani alusel ning fikseerib väljasaadetud ressursside info paberkandjal; 
22) dokumenteerib sündmusega seotud info paberkandjal; 
23) suhtleb positiivselt ja kasutab hinnanguvaba tooni;  
24) väljendab ennast selgelt ja ametlikult, selgitab ja põhjendab oma seisukohti; 
25) hindab ja juhendab  kaastöötajat hädaabiteadete menetlemisel andes õppimist toetavat tagasisidet; 
26) täidab iseseisvalt päästekorraldaja-logistiku tööülesandeid; 
27) analüüsib ja hindab oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid päästekorraldaja-logistiku töös; 
28) analüüsib ja hindab enda meeskonnatöö oskust. 

Kasutatav 
õppekirjandus/õppematerjal  

Häirekeskuse, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti juhendid, töökorralduslikud ja koostöökokkulepped asutusesiseseks 
kasutamiseks. 


