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1. Kriisireguleerimise täiendusõppe üldised põhimõtted
1. juulil 2017. a jõustunud hädaolukorra seadus pani aluse ulatuslikule ümberkorraldusele
kriisireguleerimise valdkonnas. Kontseptuaalsed uuendused ja seaduse rakendamine muutsid
põhjalikult seniseid juhendeid ja metoodikaid ning seetõttu on vajalik paljude ametnike
täiendusõpe. Lisaks sätestab uus hädaolukorra seadus mitme kriisreguleerimise valdkonna
ülesanded esmakordselt, näiteks riskikommunikatsiooni korraldamine ja ulatusliku evakuatsiooni
korraldamine. Oluline muutus toimus hädaolukorra lahendamise korralduses. Tänase seaduse
alusel on ka pikaajaline või raskete tagajärgedega elutähtsa teenuse katkestus hädaolukord, mille
lahendamist juhib elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus. Kohalik omavalitsuse üksus
on korraldavaks asutuseks siis, kui tema territooriumil elab vähemalt 10 000 elanikku ning
kaugkütte-, vee- ja kanalisatsiooniteenust ning kohalike teede korrashoiu teenust osutab
elutähtsa teenuse osutaja kriteeriumitele vastav ettevõtja. Selliseid omavalitsusüksusi on 32.
Kohalike omavalitsuste roll kriisireguleerimise valdkonnas on kasvanud ning seetõttu on
suurenenud
vajadus
kohalike
omavalitusasutuste
ametnike
koolitamiseks
riskikommunikatsiooni, hädaolukorra lahendamise juhtimise, elutähtsate teenuste
toimepidevuse, ulatusliku evakuatsiooni korraldamise jm valdkondades.
Suurenenud koolitusteemade arv ning sihtgrupi suurus tingib tervikliku ja pikemaajalise
kriisireguleerimise täiendusõppe plaani koostamist. Tänaseni sellist lähenemist
kriisireguleerimise täiendusõppele ei olnud. Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) eesmärk
luua terviklik kriisireguleerimise täiendusõppe kontseptsioon ja aidata kaasa asjatundlike
töötajate arendamisele kriisireguleerimise valdkonnas. Kontseptsioon on muutuv dokument,
mida täiendatakse vastavalt täienduskoolituse eesmärkidele, koolitustellimusele ning koolitusel
osalenute tagasisidele.
Kriisireguleerimise täiendusõppe eesmärk on pakkuda erinevatele asutustele ja isikutele
kriisireguleerimisülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust ja luua eeldus
hädaolukorra seaduse rakendamiseks 2018-2020 ning kriisireguleerimise valdkonna
jätkusuutlikuks arenguks.
Kriisireguleerimise täiendusõpet viiakse läbi täiendusõppe õppekavade alusel, mis lähtuvad
sihtgrupi vajadustest ja tellija soovidest, arvestavad tänapäevaste aktiivset õppimist edendavate
meetoditega ning täiskasvanu õppimise eripärade ja muutunud õpikäsitusega.
Kriisireguleerimise põhi- ja jätkukoolituste täiendusõppe õppekavade koostamisel teeb
akadeemia koostööd siseministeeriumiga. Täiendusõppe õppekavad on õpiväljundipõhised.
Õpiväljundid peavad olema ettenähtud õppeaja jooksul saavutatavad. Õppekava vastavust
nõuetele kontrollib ja kooskõlastab akadeemia täiendusõppe keskus, õppekava kinnitab
päästekolledži direktor dokumendihaldussüsteemis (DHS).
Igale õppekavale määratakse akadeemia poolt vastutav õppekava juht. Koolituse sisu
väljatöötamiseks, õppekava koostamiseks ja koolituste läbiviimiseks leiab akadeemia pädeva
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koolitaja või koolitajad. Vajadusel määrab akadeemia koolituse ettevalmistuse ja läbiviimise eest
vastutava koolitaja.
Koolitajad võivad tulla akadeemia oma töötajate hulgast, kuid ka väljastpoolt akadeemiat.
Kriisireguleerimise täiendusõppe korral on need eelkõige siseministeeriumi ja teiste
sisejulgeolekuasutuste spetsialistid. Väljastpoolt akadeemiat valitud koolitaja on valdkondlik
asjatundja, kellel on olemas vajaminevad andragoogilised pädevused ja kogemus täiskasvanute
koolitajana (soovitavalt vähemalt viieaastane). Koolituse läbiviimiseks sobiva koolitaja
kvalifikatsioon, õpi- ja/või töökogemus on kirjeldatud täiendusõppe õppekavas.
Kriisireguleerimise täiendusõpe on antud dokumendis jaotatud kaheks:
1) Tööalane täiendusõpe erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja
täiendamiseks:
a. Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursus;
b. Kriisireguleerimise täiendusõppe põhi- ja jätkukoolitused;
c. Kriisireguleerimise täiendusõppe lisakoolitused.
2) Täiendusõpe akadeemia tasemeõppe õppekavadest valitud moodulite või ainete alusel.
Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse loomisel ja täiendõppe põhi- ja jätkukoolituste
väljatöötamisel on akadeemia lähtunud siseministeeriumi suunistest.
Hädaolukorra seaduse rakendamiseks nähakse praegu ette algteadmiste omandamist
kriisireguleerimise baaskursuse e-õppe vormis, üheksa põhikoolituse ja nelja jätkukoolituse
korraldamist ning lisakoolitusi vastavalt sihtgrupi vajadustele ja tellija soovidele. Kindlasti toob
kontseptsiooni rakendumine siin väiksemaid täiendusi ning ilmselt ka suuremaid muutusi.
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Joonis 1. Kriisireguleerimise täiendusõppe skeem
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2. Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursus
2017. a suvel jõustunud hädaolukorra seaduse efektiivne rakendamine nõuab suurearvulise
sihtgrupi koolitamist ning seetõttu on valitud algteadmiste andmiseks e-õppe vorm.
Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA)
hallatava õppeotstarbelise digitaalse tarkvara Moodle abil loodud kriisireguleerimise
õppematerjal.
Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse eesmärk on anda esmased kriisireguleerimisalased
teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ametnikele ning erasektori töötajatele,
kellel on tööalane puutumus mõne kriisireguleerimise kitsama valdkonnaga.
Baaskoolituse e-kursuse maht on 16 ak/t (0,5 EAP) ning see on integreeritud kõikide
kriisireguleerimise täiendusõppe põhikoolitustesse. Kõikide põhikoolituste osalemise ja
läbimise eeldus on kriisireguleerimise e-kursuse läbimine iseseisva töö raames ning 75%
enesekontrolli testide vastustest peavad olema õiged. E-kursuse läbimine on märgitud
kriisireguleerimise põhikoolituste täiendusõppe õppekavade õppe alustamise ja õppe lõpetamise
tingimustesse.
Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursus koosneb kaheksast peatükist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kriisireguleerimise üldised alused
Kriisireguleerimise õiguslikud alused
Ennetamine ja riskihaldus
Valmistumine
Kriisi lahendamine
Kriisikommunikatsioon
Elutähtsad teenused
Rahvusvaheline kriisireguleerimine

Iga peatüki lõpus on valikvastustega enesekontrolli test ning koolituse läbimiseks tuleb vastata
õigesti vähemalt 75% küsimustest.
E-kursusele sisselogimine toimub HITSA Moodle koduleheküljelt (https://moodle.hitsa.ee/) IDkaardi põhiselt ning andmed kursusele (kursuse otsingusõna: Kriisireguleerimise baaskursus
2017) registreeritud kasutajate ja testide sooritamise kohta talletatakse Moodle’s. E-kursuse
läbimise kohta eraldi tõendit ei väljastata.
Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbimist ja koolitustega seotud info administreerimist
haldab akadeemia päästekolledž ning vastav kulu kajastub põhikoolituste eelarves akadeemia
üldkulu real. Akadeemia soovitab kvalifikatsiooni säilitamiseks e-kursuse perioodilist läbimist 45 aasta möödumisel.
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Juhul kui koolitatav on baaskoolituse e-kursuse läbinud ning ta tuleb uuele kriisireguleerimise
täiendusõppe põhikoolitusele, siis ei pea ta e-kursust uuesti läbima. Sellisel juhul läbib ta eraldi
põhikoolituse täiendusõppe õppekava, mis on kriisireguleerimise e-kursuse iseseisva töö mahu
(16 ak/t – 0,5 EAP) võrra väiksem.
Baaskoolituse e-kursuse ajakohastamise eest vastutab akadeemia päästekolledži
kriisireguleerimise õppetool ning sellega seotud kulud katab akadeemia. Võimalikud HITSA
Moodle kasutamisega seotud kulud katab samuti akadeemia.
Akadeemia loob siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna
koolitusvaldkonna kontaktisikule administraatori õigused baaskoolituse e-kursuse
kasutajaaruande, tulemuste aruannete ja ülevaate aruannete vaatamiseks ja koostamiseks ning
muu statistika haldamiseks.
3. Kriisireguleerimise täiendusõppe koolitused
Kriisireguleerimise täiendusõppe koolitused jagunevad kolmeks. Põhi- ja jätkukoolituste vajadus
on selgitatud välja koostöös siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnaga.
Need koolitused on seotud hädaolukorra seaduse rakendamisega ja seadusest tulenevate
ülesannete täitmisega. Põhikoolituste teemaplokk sisaldab üheksa koolitust:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise koolitus
Riskikommunikatsiooni koolitus
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise koolitus
Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolitus
Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus
Hädaolukorraks valmistumise ja lahendamise koolitus
Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise koolitus
Kriisireguleerimisõppuste korraldamise koolitus
Kriisikommunikatsiooni koolitus

Jätkukoolitusi on neli. Need on seotud hädaolukorra lahendamisega ja on mõeldud
staabi/kriisimeeskonna juhtivkoosseisu koolituse jätkukoolitusena:
1.
2.
3.
4.

Hädaolukorra juhtide koolitus
Hädaolukorra lahendamise koostöökoolitus
Rahvusvahelise abi vastuvõtmise koolitus
Erikordade rakendamise koolitus

Hädaolukorra juhtide koolitus, erikordade rakendamise koolitus ning rahvusvahelise abi
vastuvõtmise koolitus on isikupõhised ning mõeldud juhtivkoosseisu koolituse läbinud juhtidele
või ekspertidele. Hädaolukorra lahendamise koostöökoolitus on mõeldud juhtivkoosseisu
koolituse läbinud asutusele ja sinna kaasatakse asutuse laiendatud staabikoosseis ning
olulisemad koostööpartnerid.
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Põhi- ja jätkukoolituste võimaliku sihtgrupi kirjeldus, sihtgrupi suurus, koolituste arv ning
koolituste orienteeruv baashind on toodud lisatud tabelis (vt LISA 1. Täiendusõppe põhi- ja
jätkukoolitused).
Kriisireguleerimise täiendusõppe lisakoolitused lähtuvad sihtgrupi vajadustest ja tellija soovidest
ning lisatud tabelis (vt LISA 2. Täiendusõppe lisakoolitused) on näited akadeemia poolt juba
korraldatud või kavandatud koolitustest.
4. Kriisireguleerimise täiendusõppe tutvustamine
Kriisireguleerimise täiendusõppe võimalusi tutvustatakse siseministeeriumi korraldavatel
hädaolukorra seaduse rakendamise infopäevadel. Akadeemia leiab, et siseministeeriumi
kodulehel tuleb luua kriisireguleerimise tegevusvaldkonna alla eraldi alajaotus kriisireguleerimise
täiendusõpe. Alajaotus võiks sisaldada üldist infot kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursusest,
täiendusõppe põhikoolitustest ja lisakoolitustest ning akadeemia tasemeõppe õppekavadest.
Kriisireguleerimise täiendusõppe alajaotuses peaks olema otselink akadeemia kodulehe
täiendusõppe koolituskataloogi.
Akadeemia kodulehel on täiendusõpe alamkataloog koolituskataloog kuhu lisatakse info kõikide
kriisireguleerimise täiendusõppe põhikoolituste ja lisakoolituste kohta.
Akadeemia edastab koolituste info täienduskoolituste sihtgrupile otsepostitusega.
Siseministeeriumi roll on siin kriisireguleerimise sihtgrupi (asutused, isikud) edastamine
akadeemiale ning andmete ajakohastamine.
Akadeemia edastab asutustele e-postiga regulaarselt infot avatud ainete jm valikkursuste kohta.
Informatsiooni uuendatakse jooksvalt akadeemia kodulehel. Akadeemia koostab
kriisireguleerimise täienduskoolituste kohta ka infovoldikud.
Kriisireguleerimise täiendusõpet tutvustatakse erinevatel akadeemiat tutvustavatel üritustel
(messid, konverentsid jm), kohtumistel tööandjate ja partneritega ning akadeemia teavikutes.
Kriisireguleerimise täiendusõppe kontseptsiooni tutvustatakse valitsuse kriisikomisjoni istungil
ning regionaalsete kriisikomisjonide istungitel. Akadeemia palub päästeametil tutvustada
kontseptsiooni ka piirkondlike turvanõukogude kohtumistel.
5. Koolituste korraldamine
5.1. Koolituste ettevalmistamine
Kriisireguleerimise täiendusõppe põhi- ja jätkukoolituste korraldamisel lähtub akadeemia
koostöös siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnaga koostatud 20182020 koolitusvajadusest (vt LISA 3. Kriisireguleerimise täienduskoolituste korraldamine 20182020). Koolitusvajadust täiendatakse iga-aastaselt partnerite koolitustellimuse, koolitusvajaduse
küsitluse ning koolituste tagasiside põhjal.
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Kriisireguleerimise täiendusõppe lisakoolituste vajaduse selgitab akadeemia välja koostöös
siseministeeriumi ja partnerasutustega. Koolitusvajadus esitatakse koolitustellimusena kirjalikus
vormis. Lisakoolituste tellimiseks esitab organisatsioon või isik avalduse päästekolledži
täiendusõppe juhtivspetsialistile.
Koolitusvajaduse täpsemaks väljaselgitamiseks ning täiendusõppekavade koostamiseks
korraldab akadeemia võimaliku sihtgrupi seas 2018. aasta esimeses kvartalis küsitluse.
Akadeemia määrab kindlaks koolituste toimumise aja ja lisab koolituse kuupäeva(d)
koolituskalendrisse. Lisaks saadab akadeemia koolitusinfo vähemalt kuu aega enne koolituse
toimumist e-postiga sihtgruppi kuuluvatele partneritele ja huvipooltele.
Koolituse kutses märgitakse koolitusele registreerumise tähtaeg, mis on reeglina seitse tööpäeva
enne koolituse algust. Päästekolledži täiendusõppe spetsialist kontrollib jooksvalt koolitusgrupi
täitumist ning koostab tähtaja saabumisel kokkuvõtte ning edastab selle õppekava juhile ning
tellija olemasolul ka tellija esindajale. Juhul kui koolitusgrupi minimaalne osalejate arv ei täitu,
tühistatakse või lükatakse koolituse toimumine edasi ja sellest teavitatakse kõiki osapooli
vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist.
Hiljemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist saadetakse tellijale ja/või osalejatele lisainfo
koolituse täpse ajakava, koha (asukoht kaardil), parkimisvõimaluste, ööbimisvõimaluste vms ja
korraldaja kontaktandmetega.
Päästekolledži täiendusõppe spetsialist kontrollib, kas osalejad on läbinud kriisireguleerimise
baaskoolituse e-kursuse ning esitab vajadusel meeldetuletuse. Juhul kui e-kursus ei ole
sooritatud, siis koolitatavat koolitusele ei lubata. Koolituse materjalid on reeglina Moodle
keskkonnas ja trükitud koolituse materjale ei looda. Koolituse materjale saab Moodle’st alla
laadida. Vajaduse korral saadetakse vähemmahukamad materjalid e-postile.
Koolituse materjalide loomise eest vastutavad koolitajad ning seda tööd koordineerib õppekava
juht ja/või koolituse vastutav õppejõud. Koolitusmaterjalide väljatöötamine on koolituse
ettevalmistuse osa.
5.2. Koolituse läbimine ja hindamine
Täiendusõppe läbimisel ja/või selles osalemisel väljastatakse täiendusõppijale lähtuvalt õppe
läbimise tingimustest kas tunnistus koos selle lisaks oleva täiendusõppe õiendiga või tõend.
Tunnistus koolituse lõpetamise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati
õpiväljundite saavutatust ja isik täitis õppekava lõpetamise tingimused ja saavutas nõutud
õpiväljundid.
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Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse tellija või täiendusõppija soovil,
juhul kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei täitnud õppekava
lõpetamise tingimusi ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Vahetult peale koolitust koostatakse täiendusõppijale õpiväljundite omandamise kohta
paberkandjal anonüümne test.
Päästekolledži täiendusõppe spetsialist edastab tunnistused, õiendid ja tõendid koolitusel
osalenutele või tellija esindajale hiljemalt kahe nädala jooksul pärast koolituse toimumist kui
koolituse lõpudokumente ei antud üle koolituse toimumispäeval.
Kriisireguleerimise täiendusõppe läbinute üle peab arvestust päästekolledž.
5.3. Koolitustegevuse ja tulemuste hindamine ning analüüs
Päästekolledži täiendusõppe spetsialist saadab välja koolituse elektroonilise tagasisideküsitluse
kui tagasisidet ei kogutud paberkandjal. Tagasiside põhjal koostab täiendusõppe spetsialist
tagasisideküsitluse kokkuvõtte ning edastab selle õppekava juhile, vajadusel koolituse tellijale ja
teeb kättesaadavaks kõigile huvipooltele. Kõikide 2018. a siseministeeriumi poolt tellitud
koolituste osas esitatakse ministeeriumile tagasisideküsitluse kokkuvõte.
Täiendusõppe spetsialist ja õppekava juht analüüsivad koolituse tagasisidet, anonüümseid
õpiväljundite saavutamise teste ning tulemuse vastavust püstitatud eesmärkidele. Vajadusel
korraldatakse kohtumine partneri ja/või huvipooltega ning kaardistatakse õppekava
arendustegevused. Vajadusel korraldatakse kohtumine koolitaja (te) ja/või töörühmaga ning
arendatakse õppekava vastavalt tulemuste analüüsile ja tagasisidele.
Akadeemia analüüsib regulaarselt õppekava sisu, ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid
ning arendab õppekava tuginedes täienduskoolituse eesmärkidele, saavutavatele õpiväljunditele
ning koolitusel osalenute tagasisidele.
5.4. Koolituse finantseerimine ja maksumus
Täiendusõpet korraldatakse akadeemias isemajandamise põhimõttel. Täiendusõpe on
akadeemias tasuline teenus, kuid täiendusõppe korraldamisel ei taotle akadeemia kasumit.
Kriisireguleerimise täienduskoolituse korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
•
•
•

Kriisireguleerimise baaskoolituse e-õppe läbimine on tasuta;
Kõik kriisireguleerimise täienduskoolitused on tasulised;
Kui koolitusel osalevad ainult akadeemia lepingulised partnerid, siis võidakse teha teatud
kulukomponentide osas soodustusi (XVR litsentsitasud, akadeemia üld- ja korralduskulu).

Täiendusõppe hinnakujundusel võetakse arvesse järgmisi kulukomponente: personalikulu,
majanduskulu ja korralduskulu.
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Personalikulu arvestamisel lähtutakse akadeemia nõukogus kehtestatud teenustasude
määradest, akadeemiaväliste töötajate puhul kokkuleppehindadest jt akadeemias tasuliste
teenuste osutamist ja tasustamist reguleerivatest õigusaktidest. Kulukomponentide määrad ja
nende rakendamine tellijatele sätestatakse akadeemia hinnakirjas.
Kriisireguleerimise
põhimõtetest:
•
•
•

täienduskoolituste

baashindade

määramisel

lähtutakse

järgmistest

Baashind sisaldab ainult ligikaudset personalikulu, litsentsitasu (XVR kasutamisel) ning
akadeemia üldkulu;
Akadeemia üldkulu on kõikidel koolitustel 20% ning see sisaldab korralduslikke kulutusi ja
kriisireguleerimise baaskoolituse e-õppe administreerimist;
Baashind ei sisalda koolituse otse- ja rendikulu, toitlustamise, majutuse või transpordiga
seotud kulu.

Koolituse lõplik personalikulu sõltub akadeemia õppejõu kvalifikatsioonist, väljastpoolt
akadeemiat valitud koolitaja kokkuleppehinnast ning koolitajate arvust (näit XVR ja Crisis Media
simulatsiooni kasutamisel on tavaliselt neli paralleelõppejõudu ning suurematel
koostöökoolitustel võib neid olla kuus). Baashinna määramisel on arvestatud koolitaja hariduseks
magistrikraad. Koolituse tunniarvestusel on näiteks 8-tunnise klassikoolituse korral arvestatud
viis tundi loenguid ühe koolitajaga ja kolme tunni jooksul seminaritööd ning koolituse tagasisidet
ja kokkuvõtet kahe paralleelkoolitajaga. 8-tunnise klassikoolituse korral on arvestatud neli tundi
koolitaja kõrgendatud tasu (kuni kaks korda) uue koolitusprogrammi väljatöötamisel või mahukat
ettevalmistust nõudva koolituse puhul.
Ligikaudne koolituste maksumuse näide nelja erineva koolituse baashinna osas toodud lisas (vt
LISA 4. Koolituste baashinnad).
Päästekolledži
täienduskoolituse
juhtivspetsialist
kavandab
koolituse
eelarve
lähtuvalt akadeemia nõukogus kehtestatud teenustasude määradest, akadeemia täiendusõppe,
arendusprojektide ja uuringutega seotud tegevuste hinnastamise põhimõtetest, akadeemia
töötasustamise korrast ja akadeemia õppetöö läbiviimiseks teenuste osutamise lepingute
sõlmimise korrast.
Eelarve kooskõlastatakse esmalt õppekava juhiga ning seejärel struktuuriüksuses ja säilitatakse
siseveebis ja/või dokumendihalduse süsteemis (DHS).
6. Täiendusõpe akadeemia tasemeõppe õppekavade alusel
Sisekaitseakadeemia avatud akadeemia pakub võimalusi elukestvaks õppeks kriisireguleerimise
valdkonnas ja teistel sisejulgeoleku aktuaalsetel teemadel. Avatud akadeemia võimaldab
osalemist ainetes vabakuulajana sisejulgeoleku magistriõppe jm tasemeõppe valik- ja
vabaainetes. Näited avatud ainete kohta on lisana toodud tabelis (vt LISA 5. Kriisireguleerimise
tasemeõppe õppekavad).
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Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Vabakuulajaks vormistamise
eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine. Aines osalemise tasu on
praegu 30 eurot 1 EAP.
Informatsiooni avatud ainetest leiab akadeemia kodulehekülje (www.sisekaitse.ee) alajaotusest
täiendusõpe – avatud akadeemia.
Magistriõppe avatud ained toimuvad sügissemestril. Magistriõppe valik- ja vabaainete kohta
saab täpsemat infot akadeemia sisejulgeoleku instituudist.
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LISA 1. Täiendusõppe põhi- ja jätkukoolitused
Koolituse nimetus

1. Hädaolukorra
riskianalüüsi
koostamise koolitus

2. Riskikommunikatsiooni
koolitus

3. Elutähtsa teenuse
toimepidevuse
riskianalüüsi ja
plaani koostamise
koolitus
4. Hädaolukorra
lahendamise plaani
koostamise koolitus



Sihtgrupi asutused

Sihtgrupp

Koolituse eesmärk

Riskianalüüsi
koostamist juhtivad
asutused, kaasatavad
asutused, valdkonna
ministeeriumid
Riskikommunikatsiooni
korraldavad asutused
(VV määratud, ETKA-d,
riskikommunikatsiooni
ülesannet täitvad ETOd)

Hädaolukorra riskianalüüsi
koostamist juhtivate ja
kaasatud asutuste
riskianalüüsi eksperdid

Koolituse läbinul on
baasteadmised
riskianalüüsi
koostamisest

Riskikommunikatsiooni
korraldamise eest
vastutavad isikud

Elutähtsa teenuse
toimepidevust
korraldavad asutused,
elutähtsa teenuse
osutajad
Hädaolukorra
lahendamist juhtivad
asutused, sh ETKA-d

Dokumendi koostajad ja
kaasatud isikud

Koolituse läbinul on
baasteadmised riskide
maandamise
korraldamisest ja
eesmärkidest ning
riskikommunikatsiooni
ettevalmistamisest,
elluviimisest ja
hindamisest
Koolituse läbinul on
baasteadmised elutähtsa
teenuse toimepidevuse
riskianalüüsi ja plaani
koostamisest
Koolituse läbinul on
baasteadmised
hädaolukorra
lahendamise plaani
koostamisest

hind sõltub koolituse pikkusest (üks või kaks päeva)

Hädaolukorra lahendamise
plaani koostamise eest
vastutavad isikud HO
juhtivatest ja elutähtsa
teenuse toimepidevust
korraldatavatest asutustest

ak/t

Grupi
suurus

Sihtgrupp
kokku

Koolit.
arv

Hind

Baashind
kokku

8-16

20

36

3

675/
1275

2025/
3825



8

20

80

4

675

2700

8-16

20

350

18

675/
1275*

12150/
22950

8-16

20

92

5

675/
1275*

3375/
6375

5. Hädaolukorra
lahendamise
struktuuri
juhtivkoosseisu
koolitus

Hädaolukorra
lahendamist juhtivad
asutused, sh ETKA1

Asutuse/ettevõtte staabi
või kriisimeeskonna
juhtivkoosseis, samuti
asutuse/ettevõtte
strateegilised juhid,
nõunikud, hädaolukorra
juhid

6. Hädaolukorraks
valmistumise ja
lahendamise
koolitus2

Kohalikud
omavalitsusasutused
(üldjuhul mitte ETKAd), hädaolukorra
lahendamisel osalevad
asutused, sh elutähtsa
teenuse osutajad

Kohalike
omavalitusasutuste
ametnikud, HO
lahendamisel osalevate
asutuste ja elutähtsat
teenust osutavate asutuste
juhtivad ning valdkonna
eest vastutavad isikud

7. Ulatusliku
evakuatsiooni
korraldamise
koolitus

Evakuatsiooni
korraldav asutus,
evakuatsiooni
otsustusõigusega
asutused, kohaliku
omavalitsuse

Evakuatsiooni
otsustusõigusega asutuste,
evakuatsiooni korraldaja,
kohaliku omavalituse
asutuste ning teiste
evakuatsiooni

Koolituse läbinul on
teadmised
olukorrateadlikkuse
kujundamisest, asutuse
vastutusala staabi või
kriisimeeskonna
töökorraldusest ja
juhtimisest ning
hädaolukorra
lahendamise eesmärgist
Koolituse läbinul on
baasteadmised
hädaolukorra
lahendamise
põhimõtetest, oma
asutuse
ettevalmistamisest
hädaolukorraks,
hädaolukorra juhtimise
korraldamisest ning
võimekusest toetada
hädaolukorra
lahendamist juhtivaid
asutusi
Koolituse läbinul on
baasteadmised
evakuatsiooni liikidest,
õiguslikust alusest,
ettevalmistamisest,
läbiviimisest ning

8

12-16

490560

40-42

2076

85115

8

30-40

400

10-12

675

6750/
8100

16

20

84

4

2076

8304

1

Kohaliku omavalitsusüksuse ETKA-de osas toimuvad koolitused piirkonnapõhiselt ning vajavad eelnevat koolitajate koolitamist, mida koolituse sihtgrupi ja hinna osas ei ole
arvestatud
2
Piirkonnapõhine 8-tunnine koolitus hädaolukorra lahendamisega seotud baasteadmiste omandamiseks ning koolitus vajab eelnevat koolitajate koolitamist
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asutused,
evakuatsiooni
läbiviimisele
kaasatavad asutused
(KL, Punane Rist jt)
8. KriisiHO lahendamist
reguleerimisõppuste juhtivad asutused,
korraldamise
vastutavad
koolitus
ministeeriumid,
kaasatud asutused sh
ETO-d

ettevalmistamisele ja
läbiviimisele kaasatud
asutuste töötajad

asutuste ülesannetest
evakuatsiooni
korraldamisel

Asutuste
kriisireguleerimisõppuste
korraldajad

9. Kriisikommunikatsiooni
koolitus

Hädaolukorra
lahendamist juhtivad
asutused/isikud,
ülesande täitmisele
kaasatavad asutused,
sh ETO-d

Asutuste
kommunikatsioonitöötajad

10. Hädaolukorra
juhtide koolitus

HO lahendamist
juhtivad
asutused/isikud,
vastutavad
ministeeriumid

Hädaolukorra juhid, staabi
juhid

Koolituse läbinul on
baasteadmised
kriisireguleerimisõppuste
kavandamisest,
ettevalmistusest,
läbiviimisest ning
õppusejärgsetest
tegevustest
Koolituse läbinul on
baasteadmised
kriisikommunikatsiooni
õiguslikest alustest,
eesmärkidest ja
korraldusest ja meedia
toimimisest
kriisiolukorras ning
staabitöö korraldusest
Koolituse läbinul on
teadmised
olukorrateadlikkuse
kujundamisest,
juhtimisest ja
koordineerimisest,
strateegia valikutest ja
eesmärgi püstitamisest,
ning otsuste
langetamisest
protsessist. Samuti
kõneisiku osused.

8

20-22

132

6

675

4050

16

20

80

4

1275

5100

8

15-20

60

3-4

1200

3600/
4800
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11. Hädaolukorra
lahendamise
koostöökoolitus

Hädaolukorra
lahendamist juhtivate
asutuste (PÄA, PPA,
TA, RIA, MKM jt)
teenistujad, kaasatud
asutuse või isiku
esindajad, sh ETO-d

Üleriigilisel või piirkondlikul
tasandil hädaolukorra
lahendamist juhtivate
asutuste teenistujad ja
lahendamisele kaasatud
asutuse või isiku esindajad
sh ETO-d

12. Rahvusvahelise
abi vastuvõtmise
koolitus

Hädaolukorra
lahendamist juhtivad
asutused (PÄA, PPA,
TA jt)

Staabi juhid, staabigrupi
juhid, planeerijad,
logistikud

13. Erikordade
rakendamise
koolitus

HO lahendamist
juhtivad asutused ja
seotud ministeeriumid

Hädaolukorra juhid, staabi
juhid, õigusnõunikud

Koolituse läbinul on
teadmised
olukorrateadlikkuse
kujundamisest,
juhtimisstruktuuri
ülesehitusest ja
töökorraldusest,
koostööst ning
hädaolukorra
lahendamise eesmärgist
Koolituse osalejal on
baasteadmised
rahvusvahelisest
kriisireguleerimisest ning
rahvusvahelise abi
küsimisest ja
vastuvõtmisest
Koolituse läbinul on
teadmised erinevatest
erikordadest, nende
õiguslikust alusest ja
erikordade ajal
rakendavatest
meetmetest

16

20-28

200

8

4332

34656

8

20

40

2

675

1275

8

20

20

1

675

675
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LISA 2. Täiendusõppe lisakoolitused
Koolitus

Grupi
suurus

Aeg
ak/t

Sihtrühm

Koolituse eesmärk

20

8

Avaliku- ja erasektori
riskihalduse, analüüsi ning
planeerimise spetsialistid

20-30

16

Sisejulgeoleku- ja
tervishoiuasutuste
üleriigilise ja piirkondliku
tasandi teenistujad

3. Kõneisiku
koolitus

10-16

8

4. Sotsiaalmeedia
kasutamine kriisikommunikatsiooni
korraldamisel
5. Tsiviilmissioonide
koolitus

10-16

8

Hädaolukorra lahendamist
juhtivad isikud, samuti
asutuste tippjuhid
Teavitusgrupi liikmed

Koolituse läbinul on ajakohastatud
teadmised riskihalduse olemusest,
riskianaüüsi metoodikatest ning
riskianalüüsi rakendamisest
erinevates valdkondades
Koolituse läbinul on oskus hinnata
olukorda paljude kannatanutega
toimunud sündmusel ning
teadmine sündmuse lahendamise
eesmärgist ja korraldusest
Koolituse läbinu oskab esineda ja
käituda kõneisikuna hädaolukorras

2. Koostöö paljude
kannatanutega
sündmuse korral

20-24

16

6. Juhtimine ja
koostöö
suurõnnetuse
sündmuskohal

20-30

16

7. Vastuvõtva riigi
toetuse koolitus
(HNS)

16-20

16

20

8

16-20

8

1. Riskihalduse
koolitus

8. Elanikukaitse
koolitus
9. Kriisireguleerimise
koolituspäev

Avaliku, valitsusvälise ja
erasektori esindajad, kes
soovivad saada ülevaate
tsiviilmissioonidest,
osalevad missiooni
toetamisel või planeerivad
missioonil osaleda
Sisejulgeoleku-, tervishoiuja keskkonnaasutuste ning
kaitseliidu ja kohaliku
omavalitsuse asutuste
esindajad
Sisejulgeoleku valdkonna
töötajad ja Eesti
päästemeeskonna liikmed,
kelle tööülesanne võib olla
rahvusvahelise abi
osutamine või
vastuvõtmine
Sisejulgeoleku ja riigikaitse
valdkonna ning kohaliku
omavalitsuse asutused
Erinevad
asutused/ettevõtted

Koolituse läbinu kasutab
sotsiaalmeedia võimalusi
avalikkuse teavitamiseks kriisi eel
ja ajal
Koolituse läbinul on ülevaade
tsiviilmissioonide õiguslikust
alusest, eesmärgist, korraldusest ja
partneritest ning missiooniks
valmistumise põhimõtetest

Sisejulgeolekuvaldkonna asutuste
juhtimis- ja koostöövõimekust
suurõnnetuse sündmuskohal

Koolituse osalejal on teadmised
rahvusvahelise abi osutamisest ja
vastuvõtmisest ning vastuvõtva
riigi toetuse korraldamisest

Koolituse läbinul on teadmised
elanikukaitse eesmärgist,
tegevustest ja meetmetest
Koolituse läbinul on ajakohastatud
kriisireguleerimisalased
põhiteadmised ning ülevaade
ohtudest, samuti oma
asutuse/ettevõtte puutumusest
valdkonnaga

LISA 3. Kriisireguleerimise täienduskoolituste korraldamine 2018-2020
Koolitus
1. Hädaolukorra riskianalüüsi
koostamise koolitus
2. Riskikommunikatsiooni
koolitus
3. Elutähtsa teenuse
toimepidevuse riskianalüüsi ja
plaani koostamise koolitus
4. Hädaolukorra lahendamise
plaani koostamise koolitus
5. Hädaolukorra lahendamise
struktuuri juhtivkoosseisu
koolitus
6. Hädaolukorraks valmistumise
ja lahendamise koolitus
7. Ulatusliku evakuatsiooni
korraldamise koolitus
8. Kriisireguleerimisõppuste
korraldamise koolitus
9. Kriisikommunikatsiooni
koolitus
10. Hädaolukorra juhtide
koolitus
11. Hädaolukorra lahendamise
koostöökoolitus
12. Rahvusvahelise abi
vastuvõtmise koolitus
13. Erikordade rakendamise
koolitus
Koolitusi kokku

Koolituste arv
3

2018
1

2019
1

4

1 (2)3

3 (2)

18

2020
1

9

9

5

3

1

1

40-424

4

18 (19)

18 (19)

10-125

2

4 (5)

4 (5)

4

1

1

2

6

2

3

1

4

16

2

1

1

2

3

4

1

1

3
8

1

2
1
109 (113)

1
16

47 (49)

46 (48)

3

Koolituste arv täpsustamisel, võimalik 2018 (2) ja 2019 (2)
Kohaliku omavalitsusasutuste ETKA osas piirkondlikud koolitused, teiste ETKA-de ja asutuste osas akadeemias
(Kase 61)
5
Piirkondlikud koolitused
6
Nõudluse korral kaaluda kahe koolituse korraldamist 2018. a
4
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LISA 4. Koolituste baashinnad
Koolituse Osalejad
pikkus (t)
1. Ühepäevane
klassikoolitus
2. Kahepäevane
klassikoolitus
3. Ühepäevane
koolitus TTX ja
simulatsiooniga7
4. Kahepäevane
koolitus TTX ja
simulatsiooniga8

Personalikulu

XVR SKA
tasu üldkulu

Hind
kokku

8

20

412,5

150

112,5

675

Hind
osaleja
kohta
33,8

16

20

787,5

300

187,5

1275

63,8

8

16

750

900

80

346

2076

129,8

16

28

2100

1350

160

722

4332

154,7

7

Näiteks hädaolukorra lahendamise struktuuri ühepäevane koolitus, mis sisaldab neli tundi lauaõppust ja
simulatsiooni nelja paralleelõppejõuga
8
Näiteks kahepäevane hädaolukorra lahendamise koostöökoolitus sisaldab kaheksa tundi lauaõppust ja
simulatsiooni kuue paralleelõppejõuga
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LISA 5. Kriisireguleerimise tasemeõppe õppekavad
Aine nimetus
1. Riskihaldus ja elutähtsa
teenuse toimepidevus

Maht Õppekava
EAP
5,0 magistriõpe

2. Hädaolukorraks
valmistumine

4,0

magistriõpe

3. Kriisijuhtimine

4,0

magistriõpe

4. Kriisikommunikatsioon

4,0

magistriõpe

5. Kriisipsühholoogia

2,0

magistriõpe

6. Rahvusvahelised
tsiviilmissioonid

3,0

magistriõpe

7. Hübriidsõda ja
terrorism

3,0

magistriõpe

8. Küberjulgeolek

3,0

magistriõpe

9. Infotehnoloogia ja side
sisejulgeolekus

2,0

magistriõpe

10. Suurõnnetuste
logistika

3,0

vabaaine

Aine eesmärk
anda teadmised riskihalduse protsessist, selle
rakendamisest kriisireguleerimises ja
olulisematest loodus-, tehis- ja
sotsiaalkeskkonna, elutähtsa teenuse
toimepidevuse ning üleilmastumisega seotud
riskidest
anda teadmised hädaolukorraks valmistumisest
ning arendada üliõpilaste suutlikkust kaasa
aidata ühiskonna valmisoleku tõstmisele
erinevat liiki hädaolukordadeks
kujundada teadmised ja oskused hädaolukorra
lahendamise juhtimisest ja
juhtimisstruktuuridest, meeskonnatööst,
kriisjuhtimise töökeskkondadest ning
probleemidest juhtimisel ja otsuste langetamisel
hädaolukorras
anda teadmised kriisikommunikatsiooni
korraldamisest ja oskuse rakendada oma
teadmisi hädaolukordade lahendamiseks
kujundada üliõpilastes teadmine inimeste
reaktsioonidest ekstreemsetes olukordades ning
arendada valmisolekut anda vajadusel kohast
psühholoogilist esmaabi
anda teadmised tsiviilmissioonide õiguslikust
alusest, eesmärgist, korraldusest ja partneritest
ning rahvusvahelise abi osutamisest ja
vastuvõtmisest, samuti tegevustest missiooni
ettevalmistamisel, läbiviimisel ning turvalisuse
tagamisel
anda teadmised hübriidsõja ja terrorismi
ideoloogilistest alustest ja
toimemehhanismidest, nende otsesest seosest
sisejulgeoleku ja kriiside eskaleerumisega
anda baasteadmised infotehnoloogia
rakendamisega kaasnevatest turvalisusriskidest
isiku, ühiskonna ja riigi tasandil ning nende
juhtimise ja maandamise meetmetest
anda üldteadmised infotehnoloogia- ja
sidesüsteemide kasutamisest sisejulgeoleku
valdkonnas
anda teadmised logistika planeerimisest,
juhtimisest, koostööst ja IT-lahendustest
suurõnnetuste korral Eestis või välismaal
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