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KINNITATUD 

Sisekaitseakadeemia 

rektori 07.05.2018 

käskkirjaga nr 6.1-5/290 

 

KOOLI ÕPPEKAVA 

 

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse 

Õppekava nimetus: PÄÄSTEMEESKONNA JUHT 

RESCUE UNIT LEADER 

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ 

Õppekava kood EHISes 200319 

Õppekava kohaldatakse alates 2018/2019 õppeaastast vastuvõetud õpilaste suhtes. 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2  EKR 3  EKR 4  
kutsekeskharidus  

EKR 4  EKR 5  EKR 4  EKR 5  

           x 

Õppekava maht (EKAP)  30 EKAP 

Õppekava koostamise alus Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“, 
Sisekaitseakadeemia õppekava statuut, rakenduskõrgkooli seadus, Vara- ja 
Isikukaitse Kutsenõukogu 11.04.2018 otsusega nr 10  kinnitatud kutsestandard 
„Päästemeeskonna juht, tase 5“.   

Õppekava õpiväljundid  Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis 
võimaldavad töötada päästevaldkonnas iseseisva professionaalina ja 
päästemeeskonna juhina, tase 5 kutsetasemel. 
 
Õppekava läbimisel õpilane: 
- koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl; 
- abistab inimesi operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral; 
- viib läbi ennetustööd elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks turvalise 

keskkonna loomisel ja hoidmisel; 
- järgib igapäevatöös päästeteenistuja väärtusi ja eetikakoodeksit ning 

valdkonna õigusakte ja juhendeid; 
- lahendab erinevad tööalased suhtlemissituatsioonid eesmärgipäraselt, 

konfliktivabalt ning motiveerivalt vajadusel kasutades erinevaid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. 
 

Õppekava põhiõpingutesse on lõimitud karjääriplaneerimise põhimõtted ja 
suutlikkus tegutseda algatusvõimeliselt ja loovalt lähtudes päästevaldkonna 
spetsiifikast. 

Õppekava rakendamine:  
Õpe toimub statsionaarse koolipõhise õppe vormis, sihtrühm on Päästja, tase 4 kutsekvalifikatsiooniga 
isikud. Õppekava ei sisalda valikõpinguid. 

Nõuded õpingute alustamiseks:  
Õppekavale võib kandideerida isik, kellel on: 

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsenoukogud/10586314
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsenoukogud/10586314
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- päästja, tase 4 kutsekvalifikatsioon; 
- EV kodakondsus; 
- vastavus avaliku teenistuse seaduses, Vabariigi Valituses 19.12.2012 määruses nr 113 „Ametnike 

haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“ ja päästeteenistuse seaduses 
päästjale kehtestatud nõuetele; 

- kehtiv töösuhe päästevaldkonnas. 
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimustes 
ja korras. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:  
õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas sätestatud õpiväljundid lävendi tasemel. 
Õpe lõpeb kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) Õppekava kõigi moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse 
kutsele „Päästemeeskonna juht, tase 5“ vastavad kompetentsid. 

kutsekvalifikatsioon:  Päästemeeskonna juht, tase 5 

valitav kompetents:  ei ole 

osakutse: ei ole 

spetsialiseerumine: ei ole 

 

ÕPPEKAVA STRUKTUUR 

 

I. Põhiõpingute moodulid: 30 EKAP 

1. Päästeteenistuse töökorraldus 4 EKAP 

Mooduli eesmärk: 
õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused kutsestandardis sätestatud 
päästemeeskonna juhi töövaldkonda läbivates ja erialastes tööosades päästesündmuse 
lahendamiseks või selle tagajärgede leevendamiseks.  
 
Mooduli läbimisel õpilane: 

- teab juhi ja meeskonna liikmete rollierisusi; 
- tunneb enda ja teiste päästetööks vajaliku psühholoogilise vormi säilitamise võtteid; 
- tunneb juhtimisstiile ja meeskonna mõjutamise tegureid; 
- juhendab päästemeeskonda ennetustöö läbiviimisel; 
- mõistab põhiõiguste liike ja neisse sekkumise õiguspärasuse põhimõtteid; 
- teab oma erialase tegevusega seotud õigusakte ja rakendab neid oma töös; 
- viib läbi päästetöötajate praktilist ja teoreetilist väljaõpet rakendades täiskasvanute 

õpetamise aluseid. 

 

2. Päästetööd 7 EKAP 

Mooduli eesmärk:  
õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused teha päästetööd, kaitsta inimeste 
tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste 
korral päästemeeskonna juhina. 
 
Mooduli läbimisel õpilane: 

- mõistab ehitusliku tuleohutuse põhimõtteid ja oskab neid rakendada oma töös; 
- teab üldkasutatavaid ehitusmaterjale ja -tarindeid ning nende omadusi kokkupuutes 

tulega; 
- mõistab päästetöid kergendavate tuleohutuspaigaldiste töö- ja kasutamispõhimõtteid  

ning oskab neid kasutada; 
- korraldab tulekustutustöid päästeteenistuse tehnikaga; 
- korraldab tehnilisi päästetöid põhiauto standardvarustusega; 
- korraldab tehnilisi päästetöid erivõimekust nõudva varustusega; 
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- korraldab keemiapäästetöid põhiauto standardvarustusega; 
- korraldab keemiapäästetöid erivõimekust nõudva varustusega. 

3. Päästetöö korraldamine 11 EKAP 

Mooduli eesmärk:  
õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused korraldada ja juhtida päästetööd, 
kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja 
professionaalselt õnnetuste korral päästemeeskonna juhina. 
 
Mooduli läbimisel õpilane: 

- juhib päästetöid vastavalt I juhtimistasandi võimekusele; 
- edastab päästesündmuse kohta teavet vastavalt kehtivale korrale; 
- sooritab päästesündmuse järgsed tegevused vastavalt kehtivale korrale; 
- kasutab oma töös päästeameti elektroonseid rakendusprogramme; 
- mõistab päästesündmuste hädaabiteadete menetlemist; 
- rakendab operatiivraadioside kasutamise võimalusi päästesündmuse lahendamisel 

informatsiooni viivitamatuks edastamiseks; 
- mõistab haldusõigusesüsteemi ja haldusõiguse põhimõtteid haldusmenetluse läbi 

viimisel ja rakendab neid oma töös; 
- teab kriisireguleerimise korraldust ja hädaolukorra ennetamise, selleks valmistumise 

ning lahendamise meetmete süsteemi tulenevalt hädaolukorra seadusest. 

 

4. Päästemeeskonna juhi praktika 7 EKAP 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab ja täiendab töökeskkonnas 
õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja süvendab praktilisi oskusi. 
 
Mooduli läbimisel õpilane: 

- koordineerib päästemeeskonna tööd; 
- rakendab päästetöö korraldus- ja juhtimisalaseid teadmisi praktilises töös; 

- rakendab ennetustöö teoreetilisi teadmisi praktilises töös. 

 

II. Lõpueksam 1 EKAP 

Lõpueksami eesmärk on hinnata 5.taseme kutsestandardis kirjeldatud päästemeeskonna juhi 
tööks vajalike kohustuslike kompetentside omandamist. 
Lõpueksam on kutseeksam. 

 

 

Õppekava juht ja kontaktisik  

ees- ja perenimi: Igor Šarin 

ametikoht: Päästekolledži päästetööde õppetooli juhataja-assistent 

telefon: 5048769 

e-post: igor.sarin@sisekaitse.ee 

Märkused: 
1. Moodulite rakenduskava link https://www.sisekaitse.ee/et/node/988 

 

https://www.sisekaitse.ee/et/node/988

