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NIMETUS (eesti k.) Praktika Häirekeskuses 

NIMETUS (inglise k.)  

MAHT (EAP) 4 EKAP 

ÕPPEKAVA Päästekorraldaja-logistik 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Ülle Jõessar ja Kairi Pruul 

EELDUSMOODULID JA -AINED:  

EESMÄRK: Praktika eesmärk on anda ülevaade Politsei- ja piirivalveameti, Päästeameti ning Häirekeskuse koostöö valdkondadest ning nende 
koostöökorraldusest. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

1. omab pidevat ülevaadet pääste ja meditsiini 
sündmustest ning operatiivsest valmisolekust 
jälgides hädaabiteadete menetlemise 
infosüsteemi 

 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

- 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.  
 



2. annab väljasõidukorralduse pääste- ja 
kiirabiressursile etteantud aja piires kasutades 
infosüsteeme  

 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine 

- annab väljasõidukorralduse pääste-, demineerimis- 
ja 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.  
 

3. sisestab hädaabiteadete menetlemisega seotud 
informatsiooni reaalajas korrektselt 
hädaabiteadete menetlemise andmekogusse 

 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine 

- fikseerib info sündmuse protokoll- arvestuskaardil 
arusaadavalt ja erialast terminoloogiat korrektselt 
kasutades;  
- täidab viivitamatult päästetöö-, demineerimistöö 
juhi ja kiirabibrigaadi juhi korraldusi, fikseerides 
reaalajas infot;  
- vajadusel korrigeerib ressursside kutsungeid 
operatiivraadioside infosüsteemis.  
 

4. edastab ja vahendab hädaabiteadete esmase 
ning sündmuse käigus saadud informatsiooni 
vastavalt töökorralduslikele juhenditele 

 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

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



 
 

3) praktika aruande suuline kaitsmine 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.  
 

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

 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine 
 

- suhtleb positiivselt ja kasutab hinnanguvaba tooni;  
- väljendab ennast selgelt ja ametlikult, selgitab ja 
põhjendab oma seisukohti.  
 

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

 
 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil ja 
sobivusele töötamaks praktiseeritud 
ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine 

- täidab iseseisvalt päästekorraldaja - logistiku 
tööülesandeid;  
- analüüsib ja hindab oma teadmisi, oskusi ja 
hoiakuid päästekorraldaja - logistiku töös;  
- analüüsib ja hindab enda meeskonnatöö oskust.  
 

Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  
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.  
 
Praktika loetakse sooritatuks kui: 
1. õpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud kõik praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 



3. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal peale praktika perioodi lõppu); 
4. õpilane suudab vastata kaitsmiskomisjoni küsimustele. 
 
Praktika mittesooritamine on põhjus õpilase õpilaste 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) 

  72 tundi= 6 valvevahetust 8 tundi= praktika aruande 
koostamine 

 80 

 
 
 

ÕPPETÖÖ SISU (õpperühm/õppevorm) 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Praktika Häirekeskuses Häirekeskuse 
käskkirjaga kinnitatud 
juhendaja 
 

80 Praktikaaruande, s.h eneseanalüüsi koostamine 

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

 
Koostaja: Ülle Jõessar 
 
Kuupäev: 08.12.2017. 


