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Sissejuhatus 

Häirekeskus on abiandmise ahelas inimese jaoks esimene lüli, millest sõltub olulisel määral abi saamise 

kiirus ja kvaliteet, sageli ka inimese elu, tervise ja vara päästmine. Päästekorraldaja on seega esimene 

inimene, kes aitab 112-le helistanud abivajajat: ta võtab vastu numbrile 112 tulevaid hädaabiteateid ning 

otsustab, kuidas abivajajat aidata, vajadusel saadab ta sündmuskohale politsei, kiirabi ja/või päästjad. 

Päästekorraldajana tööle asumise eeldus on erialase väljaõppe läbimine sisekaitseakadeemias.  

Uuringu eesmärk on analüüsida päästekorraldaja kutseõppe läbiviimist: sisu ja korraldust. Uuringu 

eesmärkide hulka ei kuulu analüüs, millised on võimalused sisekaitseakadeemia päästekorraldaja 

kutseõppesse kandideerijate arvu suurendamiseks. 

Uuringus on vaatluse all õppeaastad 2013/2014 kuni 2016/2017. Varasemad aastad otsustati välja jätta, 

kuna päästekorraldaja õppekavas toimusid 2013/2014 õppeaastal suuremad muudatused. 2017/2018 

õppeaasta jäi analüüsist välja, kuna õpe lõppes vahetult enne analüüsi läbiviimist (analüüsi alustati juunis 

2018) ning seetõttu on lõpetanute töökogemus veel liialt põgus, et anda hinnangut õpitu kasulikkusele 

töökohal. 

 

  



 
Sisekaitseakadeemia päästekorraldaja kutseõppe läbiviimise analüüs  

Ülevaade päästekorraldaja õppest ja õppuritest 5 

 

1. Ülevaade päästekorraldaja õppest ja õppuritest 

Päästekorraldaja õpe on päevane kutseõpe, mida viib läbi sisekaitseakadeemia. Õpe kestab 10 kuud, maht 

on 60 EKAPit1 ning 2017/2018 õppeaasta õppekava koosnes järgmistest osadest2: 

 põhiõpingute moodulid 

o alusõpingud (5 EKAP) – annab ülevaate häirekeskuse tööst, hädaolukorra määratlusest ja 

sellega seotud ohtudest, seostest teiste koostööpartneritega, päästekorraldaja töös 

esinevatest eetilistest dilemmadest, organisatsioonisuhtlemise põhimõtetest, 

isiksusetüüpidest, personaalsest psühhohügieenist, Eesti õiguskorrast jne; 

o pääste moodul (8 EKAP, sh praktika 0,5 EKAP) – annab õpilasele teadmised ja oskused 

pääste valdkonna hädaabiteadete menetlemiseks; 

o politsei moodul (8 EKAP, sh praktika 0,5 EKAP) – annab õpilasele teadmised ja oskused 

politsei valdkonna hädaabiteadete menetlemiseks; 

o meditsiini moodul (9 EKAP, sh praktika 0,5 EKAP) – annab õpilasele teadmised ja oskused 

meditsiini valdkonna hädaabiteadete menetlemiseks; 

o hädaabiteadete menetlemine (20 EKAP, sh praktika 12 EKAP) – annab õpilasele oskuse 

töötada meeskonnaliikmena, võtma iseseisvalt vastu ja töötlema hädaabiteateid, andma 

ohuhinnangu, edastama asutusesiseselt ja teistele asutustele informatsiooni, suhtlema 

klienditeeninduse nõudeid järgivalt; 

 valikõpingute moodulid 

o venekeelsete hädaabiteadete menetlemise moodul (5 EKAP) – õpilane omandab ja 

kinnistab vene keele suulist eneseväljendusoskust, mis on vajalik tööks häirekeskuses; 

o ingliskeelsete hädaabiteadete menetlemise moodul (5 EKAP) – õpilane omandab ja 

kinnistab inglise keele suulist eneseväljendusoskust, mis on vajalik tööks häirekeskuses; 

o vene keele moodul (2 EKAP) – õpilane omandab vene keele sõnavara, mis võimaldab 

toime tulla igapäevasel ja päästekorraldaja tööga seotud suhtlemisel; 

o eesti keele moodul (2 EKAP) – õpilane omandab eesti keele sõnavara, mis võimaldab 

toime tulla igapäevasel ja päästekorraldaja tööga seotud suhtlemisel; 

o terviseõpetuse moodul (2 EKAP) – õpilane õpib jälgima, hindama ja väärtustama oma 

tervist; 

 lõpueksam (1 EKAP) – hindab 4. taseme päästekorraldaja tööks vajalike kohustuslike 

kompetentside omandamist. 

Aastatel 2014–2017 on õppekava küll veidi muutunud, kuid pigem on tegu struktuuriliste, mitte sisuliste 

muudatustega. Põhjalikud muutused toimusid sisekaitseakadeemiast saadud andmete kohaselt 

päästekorraldaja õppekavas 2011. aastal, need olid seotud ühisele üle-eestilisele hädaabinumbrile 

üleminekuga, mis leidis aset aastal 2014: õppekavasse lisandus 2011. aastal politsei moodul ning vähendati 

üldainete (näiteks psühholoogia) ja praktilise õppe mahtu. 2014. aastal muudeti päästekorraldaja 

õppekava seoses muudatustega õppekava koostamist reguleerivates õigusaktides ning uue kinnitatud 

päästekorraldaja kutsestandardiga. Õppekava elluviimiseks koostati lisadokumendina õppekava 

                                                           
1 EKAP - Eesti kutsehariduse arvestuspunkt; numbriga väljendatud õpiväljundite üldine osakaal kvalifikatsioonis 
ja õpiväljundi ühiku suhteline osakaal kvalifikatsioonis. Üks EKAP vastab 26 tunnile õpilase õpinguteks kulutatud 
tööle. Ühe õppeaasta maht on 60 EKAP. 
2 Allikas: https://www.sisekaitse.ee/sites/default/files/inline-files/Paastekorraldaja_oppekava_koondfail.pdf.  
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rakenduskava. 2016. aastal muudeti õppekavas hädaabiteadete menetlemise ja valikainete moodulit. 

Hädaabiteadete menetlemise moodulisse lisandusid uued õppeained (klienditeenindus, 

geoinfosüsteemid), valikainete moodulist kaotati arvutiõpetus ja juhendamine ning asendati vene ja inglise 

keele õppeainetega. 

Päästekorraldaja õppe edukalt lõpetanud asuvad tööle häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, 

Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Kokku läbis 2014.–2017. aastal päästekorraldaja õppe edukalt 64 inimest, neist 55 

töötab seisuga 30.06.2018 häirekeskuses (joonis 1). Ka ülejäänud üheksa õppe lõpetanut on mingi perioodi 

häirekeskuses töötanud, kuid olid 30. juuniks 2018 töölt lahkunud.  

  

Joonis 1. Päästekorraldaja õppe lõpetanud 2015–2017.  

Allikas: sisekaitseakadeemia 

Selgitus: * Seisuga 30.06.2018 

Seega on kõik õppe lõpetanud asunud tööle häirekeskuses. Põhjuseks on kooli poolt lõpetajatele seatud 

tingimus, et juhul, kui õppe läbinu ei lähe häirekeskusesse tööle või lahkub töölt kahe aasta jooksul, peab 

ta saadud stipendiumi tagastama.  
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2. Uuringu metoodika 

2.1. Dokumendianalüüs 

Dokumendianalüüsis kasutati avalikult sisekaitseakadeemia kodulehelt kättesaadavat infot 

päästekorralduse õppekava kohta ning sisekaitseakadeemia ja häirekeskuse koostatud ülevaateid 

päästekorraldaja õppe läbinute oskuste ja teadmiste kohta.  

Sisekaitseakadeemia viib alates 2013. aastast iga õppeaasta lõpus läbi fookusgrupiintervjuud lõpetajatega. 

Analüüsis oli võimalik kasutada 2014.–2016. aasta kokkuvõtteid, sest 2017. aastal sellist analüüsi ei tehtud. 

Häirekeskus koostab alates 2016. aastast tööle asunud päästekorraldajate töö tulemuste analüüsi, mis 

viiakse läbi umbes 2 kuud pärast päästekorraldajate häirekeskuses tööle asumist. Analüüsis hinnatakse äsja 

tööle asunud päästekorraldajate teadmisi ja oskusi meditsiini-, politsei- ja päästevaldkonna sündmuste 

menetlemisel. Analüüsis kasutati 2017. aasta kokkuvõtet, mis sisaldab võrdlust 2016. aastaga.  

2.2. Küsitlused vilistlaste ja tööandjate seas 

Ankeetküsitlus viidi läbi kahe sihtrühma seas. Nendeks olid: 

 päästekorralduse õppe edukalt läbinud (edaspidi nimetatud vilistlasteks); 

 häirekeskuse keskuste juhatajad ja valvevahetuse juhid (edaspidi nimetatud tööandjateks). 

Vilistlastelt küsiti ankeetküsitluses tagasisidet politsei, pääste ja meditsiini mooduli kohta, lisaks 

häirekeskuses, politseis, päästeametis ja kiirabis läbitud praktika, lõpueksami ja selle kohta, kuivõrd andsid 

õpingud teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töös häirekeskuses päästekorraldajana. Tööandjatelt koguti 

ankeetküsitlusega infot, millised teadmised, oskused ja isiksuseomadused on tarvis edukaks tööks 

päästekorraldajana ja millisel tasemel on sisekaitseakadeemia läbinute teadmised ja oskused. 

Uuringu läbiviija koostas mõlemale sihtrühmale küsitlusankeedid ning kooskõlastas need tellijaga. 

Ankeetküsitlused viidi läbi veebipõhiselt, selleks kasutati SurveyMonkey küsitluskeskkonda.  

Arvandmete analüüsis kasutati statistikapaketti SPSS ja kirjeldava statistika meetodeid, eelkõige 

sagedusjaotuste võrdlust. Kvalitatiivse sisendi analüüsis kasutati tekstianalüüsi meetodeid. 

Vilistlaste küsitlus 

Vilistlased jagunevad küsitluse läbiviimise kontekstis kahte rühma: need, kes töötasid seisuga 30.06.2018 

häirekeskuses ja need, kes ei töötanud. Andmekaitse piirangute tõttu sai sisekaitseakadeemia anda uuringu 

läbiviijale üksnes esimesse gruppi kuulujate andmed. Neile vilistlastele edastas infokirja koos küsitluslingiga 

uuringu läbiviija. Kokku oli selliseid inimesi 50, välja jäid lapsehoolduspuhkusel viibijad ning seisuga 9.07. 

2018 häirekeskusest töölt lahkunud vilistlased. Küsitlus toimus perioodil 9.07–31.07.2018. 

Küsitlusperioodil tegi uuringu läbiviija kaks meedetuletust (16. ja 24. juulil) neile, kes polnud tolleks hetkeks 

küsimustiku täitmist alustanud ja 23. juulil ka neile, kes olid vastamise katkestanud pärast 3. küsimusele 

vastamist. Häirekeskuses töötaja, kes abistas uuringu läbiviijaid, saatis 27. juuliga alanud nädalal keskuste 

juhtidele info nende juhtide ja päästekorraldajate kohta, kes polnud küsimustiku täitmist alustanud ning 

juhid motiveerisid ka omalt poolt mittevastanuid ankeeti täitma. Küsimustiku täitmist alustas 33 inimest. 

Analüüsi jäeti nende päästekorraldajate vastused, kes olid vastanud 4. küsimusele (see oli esimene 
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õppekava sisu puudutav küsimus, esimesed kolm küsimust olid seotud vastaja demograafiliste tunnustega). 

Kokku oli selliseid vastanuid 27, st vastamise määr oli 54%. 

Neile vilistlastele, kes ei töötanud 30.06.2018 seisuga enam häirekeskuses, edastas info uuringu kohta koos 

küsitluslingiga päästekolledži juhi määratud sisekaitseakadeemia töötaja. Kokku oli selliseid inimesi 11, 

neist 9 puhul õnnestus sisekaitseakadeemia töötajal leida internetiotsinguga e-posti aadress, millele kiri 

saata. Küsitlus selle sihtrühma seas toimus 10.07.–31.07.2018, küsitlusperioodil saadeti üks 

meeldetuletuskiri 2. küsitlusnädala alguses. Ankeedi täitis vähemalt 4. küsimuseni üks inimene, täitmist 

alustas kokku kaks inimest. 

Küsitlusele vastanud 28 vilistlase hulgas oli kõige enam 2014. aastal päästekorraldaja õppe lõpetanuid. 

2014. aasta vilistlastest osales uuringus valdav enamik (83%). 2015. ja 2016. aastal lõpetanute seas oli 

osalemise määr 53–54% ning kõige vähem vastuseid laekus 2017. aasta lõpetanutelt (vastas 3 inimest 10-

st kutse saanust, st vastamise määr 30%). Enamik vilistlaste küsimustikule vastanutest töötavad ka hetkel 

häirekeskuses. Häirekeskusest on lahkunud töölt vaid üks küsitlusele vastanud vilistlane, kes tõi põhjusena 

välja terviseseisundi. 

Tööandjate küsitlus 

Tööandjatena defineeriti küsitluse läbiviimisel häirekeskuse keskuste juhte ja valvevahetuse juhte, kokku 

oli neid 22. Tööandjate küsitlus toimus perioodil 9.07.2018–31.07. 2018. Küsitluse läbiviimise ajal saadeti 

juhtidele kaks meeldetuletust (16. ja 24. juulil). Ankeedi täitis 14 tööandjat, st vastamise määr oli 65%. 

 

2.3. Fookusgrupiintervjuud tööandjate ja ekspertidega 

27. ja 28. augustil toimusid fookusgrupiintervjuud neljas Eesti päästekeskuse – Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne 

– keskuses ning eraldi fookusgrupp administratsiooniga, kus osalesid erinevate häirekeskuse talituste 

esindajad ning juhtkond. Keskustes osalesid fookusgruppides keskuse juhid, päästekorraldajad ja osades 

keskustes ka valvevahetuse juhid. Fookusgrupiintervjuud kestsid ca 1,5 tundi. Kokku osales 

fookusgruppides 26 inimest. 

Fookusgruppides alustati arutelu sellest, et paluti osalejatel üles märkida, millised on kõige olulisemad 

kitsaskohad häirekeskuse jaoks päästekorraldajate õppes, päästekorraldajate ettevalmistuses töötamiseks 

häirekeskuses. Seejärel anti igale osalejale sõna ning fookusgrupi läbiviija reastas osalejate poolt 

väljatoodud probleemid nimekirjana. Järgnevas protsessis arutati iga väljatoodud probleemi puhul, mis on 

selle põhjuseks ning kuidas oleks võimalik probleemi lahendada või leevendada. Probleemid, mida eri 

keskustes välja toodi, olid sarnased, st selgelt piirkondlikke erinevusi ei ilmnenud. 
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Kokkuvõte: olulisemad probleemid, astutud sammud nende 

parandamiseks ja soovitused 

Päästekorraldaja õppes on vastuvõetute ja lõpetajate arv viimastel aastatel vähenenud: kui 2013/2014 ja 

2014/2015 õppeaastal lõpetas õppe 18 inimest, siis 2015/2016 õppeaastal 16 ja 2016/2017 õppeaastal 12 

inimest. 2018/2019 võeti õppesse vastu 14 õppurit.  

Soovitus: kaaluda tuleks sessiooniõppe vormi rakendamist lisaks statsionaarsele õppele. See võimaldaks 

õppida ka töökoha kõrvalt ning kui ajastada lõpetamine võrreldes statsionaarse õppega erinevalt, nt 

talveperioodi, siis saaks häirekeskus päästekorraldajate juurdekasvu kaks korda aastas. 

Häirekeskuse administratsiooni, keskuste juhtide ja valvevahetuse juhtide sõnul algavad probleemid 

õppurite vastuvõtmisest. Kõige suuremaks probleemiks peetakse seejuures keeleoskust: väga nõrga 

keeleoskusega õppurid saavutavad õpingute aja jooksul (10 kuuga) edukalt töö tegemiseks vajalikul 

tasemel eesti või vene keele oskuse üksnes siis, kui nad on ise väga motiveeritud ja andekad. 

Päästekorraldaja töö eeldab ka teatud isiksuseomadusi: empaatiavõimet, stressitaluvust, valmidust 

töötada vahetustega, sh öistes vahetustes jne. Viimastel aastatel on esinenud juhtumeid, kus õppur ei ole 

kehva keeleoskuse või isiksuseomaduste sobimatuse tõttu õpinguid lõpetanud.  

Soovitus: õppurite vastuvõtmisel peaks välistama kandidaadid, kelle keeleoskus on väga nõrk või kelle 

isiksuseomadused ei ole sobilikud tööks päästekorraldajana. 

Päästekorraldaja õppesse vastuvõetud on viimastel aastatel käinud häirekeskuses tööga tutvumas (n-ö 

tutvumispraktika). See on õppuritele vabatahtlik vaatluspraktika, mille mahu otsustab ta ise. 

Soovitus: tutvumispraktika peaks olema kohustuslik, kestma vähemalt kaks vahetust ja sisaldama ka öiseid 

vahetusi, et tulevane päästekorraldaja saaks enne õpingute algust aru, kas selline töötamise rütm ja töö 

sisu sobib tema elukorralduse ja tervisliku seisundiga. 

Päästekorraldaja õpe sisekaitseakadeemias koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis toimuvad 

sisekaitseakadeemias, ja praktikast häirekeskuses. Teoreetilisse ossa kuuluvad alus-, politsei, pääste ja 

meditsiini moodul ning keeleõpe (vene või inglise keeles hädaabiteadete menetlemine). Praegu järgneb 

praktika häirekeskuses teoreetilisele õppele. Praktika toimub kevadel kaks kuud (aprillis-mais). 2018/2019 

õppeaastal kaalusid sisekaitseakadeemia ja häirekeskus koostöös esimest korda süsteemi kasutamist, kus 

alates oktoobrist toimub praktiline õpe kahes grupis: üks grupp jääb kooli praktilist osa tegema, teine läheb 

häirekeskusesse praktilist õppetööd läbi viima (ja vastupidi). Seal jagataks grupp omakorda kaheks: osa 

õppuritest tutvub töösaalis päästekorraldaja tööga, teine osa õpib häirekeskuse õppeklassis 

komplekskaasuste lahendamist. See oleks hea võimalus lahendada mitmeid uuringus selgunud kitsaskohti, 

eelkõige annaks võimaluse õppida reaalsete juhtumite abil ja viia praktilist õppetööd läbi väikestes 

gruppides, mis annab suuremad võimalused (individuaalseks) tagasisideks. 7. septembri uuringu 

töökohtumisel selgus, et 2018/2019 õppeaastal siiski selline süsteem ei rakendu. 

Soovitus: teoreetiline ja praktiline õpe peaksid kogu õpinguaja jooksul vahelduma, et tulevased 

päästekorraldajad saaksid koolis õpitut kohe praktikas kogeda ning vastavalt sellele ka oma teadmisi ja 

oskusi koolis teoreetilise õppe käigus arendada.  
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Soovitus: teoreetilist õpet peaks viima rohkem e-õppe põhiseks ning selle arvelt suurendama praktilise 

õppe osakaalu, arvestades seejuures õppeainete mahtudega. E-õppe osakaalu suurendamisel tuleb esmalt 

iga õppeaine puhul õppejõul koostöös sisekaitseakadeemia ja soovitatavalt viimase paari aasta vilistlastega 

(suuniseid leiab ka käesolevast aruandest) välja selgitada, milliseid teemasid oleks mõistlik e-õppe põhiselt 

õpetada. 

Keeleõpe on seni toimunud intensiivkursusena õppeaasta teises pooles, kuid päästekorraldaja õppe 

läbinute sõnul ei võimalda see keeleoskust vajalikul määral omandada.  

Soovitus: keeleõpe peaks toimuma läbivalt õppeaasta jooksul. 

Päästekorraldaja töö on stressirikas. Vilistlaste sõnul ei tekkinud neid õpingute jooksul arusaama, kuivõrd 

pingeline töö on ning sellega toimetulemise võtteid õpetati põgusalt. 

Soovitus: teoreetilises ja praktilises klassiruumiõppes tuleks kasutada reaalsete juhtumite salvestusi, mis 

aitaksid luua arusaama, kui pingerikas töö on.  

Soovitus: teoreetilises ja praktilises klassiruumiõppes tuleks suuremat tähelepanu pöörata psühholoogiale 

(sh kriisipsühholoogiale) ning läbirääkimisoskuse arendamisele.  

Praegu kasutatakse õppes väga vähe praktiliste juhtumite salvestusi. Põhjusena nimetavad häirekeskuse ja 

sisekaitseakadeemia esindajad andmekaitsepiiranguid. Samas oleks reaalsete juhtumitega tutvumine 

õpingutes väga vajalik mitmel põhjusel: nii saaks tulevased päästekorraldajad paremini aru, kui palju 

kõrvalist infot kõned sisaldavad ja õppida helistajat suunama olulist infot andma; valmistuda ette 

emotsionaalselt keeruliseks tööks jne.  

Soovitus: teoreetilises ja praktilises klassiruumiõppes peaks märgatavalt rohkem kasutama reaalsete 

kõnede salvestusi. 

Praegu on õpe paljuski tüüpjuhtumite põhine, kuid päästekorraldajad puutuvad töös palju kokku ka selliste 

kõnedega, mis ei mahu tüüpjuhtumite alla. Vähe pööratakse tähelepanu väljakutseks mitterealiseeruvatele 

kõnedele, mis moodustavad tegelikult märkimisväärse osa häirekeskusesse laekuvatest kõnedest ning ka 

kompleksjuhtumitele. Seetõttu leiavad lõpetajad end tööle asudes olukorrast, kus nad ei oska sellistele 

kõnedele reageerida. Samuti õpetatakse lahendama n-ö ekstreemseid juhtumeid, kuid vajalikul määral ei 

tutvustata lihtsamaid igapäevajuhtumeid. 

Soovitus: teoreetilises ja praktilises õppes peaks suuremat tähelepanu pöörama ka väljakusteks 

mitterealiseeruvatele kõnedele, tüüpjuhtumi alla mittemahtuvatele kõnedele kui kompleksjuhtumitele. 

Selleks tuleks kasutada reaalsete kõnede salvestusi.  

Soovitus: rohkem võiks õppes kasutada n-ö lihtsamaid igapäevajuhtumeid, mis tuleks välja valida koostöös 

häirekeskusega.  

Kõne juhtimisele pööratakse klassiruumis toimuvas praktilises õppes vähe tähelepanu. Ei õpetata 

ajapiirangu jälgimist ega kasutata häirekeskuses kasutatavaga analoogset süsteemi, mis võimaldaks 

õppuritel omandada tööks vajalikud võtted. 
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Soovitus: klassiruumis toimuvad praktilises õppes peaks kasutama simulatsioonisüsteemi, mis oleks 

analoogne sellega, mida kasutavad häirekeskuses töötavad päästekorraldajad, sh peaks õpetama ka 

ajapiirangu jälgimist.  

Praegu kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle peamiselt õppematerjalide (slaidid, kaasused) õppuritele 

kättesaadavaks tegemiseks, mõned õppejõud ka õppurite oskuste testimiseks ja õpilastelt tagasiside 

kogumiseks. Tagasihoidlikult kasutatakse e-õppe vahendeid. 

Soovitus: selleks, et suurendada praktilise õppe osakaalu (vt soovitusi ülal), peaks arendama e-õppe 

vahendeid. Ühelt poolt võimaldaksid need omandada osa teoreetilisest õppematerjalist iseseisvalt (nt 

eellugemise materjalid) ja keskenduda teoreetilises klassiruumiõppes rohkem diskussioonile; teisalt saaks 

e-õppe materjalide teel õppurid iseseisvalt tööks vajalikke oskusi arendada. Näiteks võiks välja töötada 

testid, mille abil harjutada tüüpjuhtumi määramist, sh väljakutseks mitterealiseeruvate kõnede 

äratundmist; samuti sümptomite abil haigusseisundi kindlakstegemist, kõnes olulise info eristamist 

ebaolulisest; kõne põhjal info sisestamisel ajapiirangu jälgimist jne. 

Teoreetilises õppes leidub teemasid (neid on tutvustatud aruande peatüki 3 alaosades moodulite kaupa), 

mida päästekorraldajatel oma töös tarvis ei lähe. 

Soovitus: teoreetilise klassiruumiõppe õppejõud võiksid koostöös vilistlaste ja häirekeskuse ekspertidega 

õppeprogrammi kuuluvad teemad üle vaadata ning jätta välja need, mida ei ole päästekorraldajatel töös 

tarvis. Need võiks n-ö silmaringi laiendamise eesmärgil lisada e-õppe materjalina e-õppe keskkonda, kus 

õppurid saaksid nende teemadega iseseisvalt tutvuda.  

Soovitus: tuleks kaaluda e-õpiku loomist. See aitaks õppekvaliteedi tõstmisele kaasa mitmel viisil. Esiteks 

saaks õppurid sel juhul osa teemadest läbida iseseisvalt (nt kuidas otsida õigusakte). Teiseks saaks 

õppejõud sel juhul paremini aru, millised teemad on päästekorraldaja töö seisukohalt esitatud liiga 

põhjalikult või pinnapealselt. Kolmandaks saaks sellist õppevahendit hoida pidevalt ajakohasena, kuna 

hõlbus on teha parandusi ja täiendusi.  

Praktilise õppe rühmad on suured, mistõttu saab iga õppur vastata päeva jooksul vaid paarile kõnele. 

Ülejäänud õpilastel on küll võimalik kõnesid n-ö kaasa mõelda, aga tihti napib nende ühiseks 

analüüsimiseks aega. Kui teine õppur vastab kõnele, siis on õppimisefekt tagasihoidlik, kuna ei ole võimalik 

ise kõnet juhtida (teha teisi valikuid, küsida teisi küsimusi). 

Soovitus: praktilise õppe rühmad peaksid olema väikesed (maksimaalselt 4 inimest), et õppurid saaksid 

rohkem kõnesid vastu võtta ja õppejõududel oleks võimalik anda rohkem individuaalset tagasisidet. 

Varasematel aastatel on esinenud õppetöö korralduses erinevaid probleeme: tunnid on ära jäänud nii, et 

õpilasi ega õppejõude pole sellest informeeritud, praktilise klassiruumiõppe õppejõududele ei ole 

edastatud tunni ettevalmistamiseks vajalikku infot ja materjale piisava ajavaruga, õppejõududele saadetud 

info kalenderplaani kohta on olnud ebaõige jne. See vähendab häirekeskuse ekspertide huvi panustada 

õppetöö läbiviimisse.  

Soovitus: õppetöö korralduses tuleks pöörata tähelepanu eelnevatel õppeaastatel esinenud korralduslikele 

probleemidele ja astuda samme nende vältimiseks tulevikus.  


