
 
Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni õpe. 
Valitav kompetents Juhtimine ja juhendamine. 
 

 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Vara- ja isikukaitse. 

Turvaseadus § 27 ja Turvatöötaja, tase 3 kutsestandardi kompetents B.2.13. 

 

Eesmärk:   

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ning turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevusi juhtimise ja juhendamise 

alal. 

 

Sihtgrupp ja eeldused õppekavale õppima asumisele:  

EV Turvaseaduses §22 ja §23 turvatöötajale esitatud nõuetele vastavad turvateenistuse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes 

soovivad omandada inimeste juhtimise ja juhendamiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi. 

 

Õpiväljundid:  

Koolituse lõpuks õppija: 

• teab, kuidas planeerida turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele;  

• tunneb turvatööga seotud andmekaitse põhimõtteid; 

• tunneb vajaduspõhise ressursi planeerimise põhimõtteid;  

• tunneb meeskonna juhendamise ja juhtimise põhimõtteid; 

• tunneb regulatsioone, millele vastavalt tehakse koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega; 

• teab, kuidas juhtida turvatöötaja tegevusi ohuolukordade korral. 

 

 



Õppekeskkond:  

Auditoorne ja praktiline töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades 

vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna ja 

kasutades Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursuse õpikut. 

 

Õppe sisu Õppemeetodid Õppemaht 

• Juhtimine, koostöö ja kasumlik majandamine turvaettevõtluses. 

• Andmekaitse turvatöös.  

• Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus. 

• Töölepingu seaduse alused. 

• Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes.  

• Enesejuhtimine, tööülesannete ja aja planeerimine.  

• Töötajatega suhtlemine, meeskonna juhendamine ja juhtimine.  

• Turvatöötaja õigused ja kohustused. Objekti tegevusjuhend. 

 

Auditoorne loeng ja praktilised 

ülesanded (grupitööd), 

iseseisev õppematerjali 

läbitöötamine 

18 ak.t. 

 

 

auditoorne loeng 

2 ak.t. praktilised 

ülesanded 

4 ak.t. iseseisev töö 

 Kokku: 24 ak.t. 

 

Õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  

Koolituse lõpetamiseks peab õppija osalema 70% õppetööst.  

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvatöötaja, tase 3 valitav kompetents Juhtimine 

ja juhendamine. Selleks on vaja sooritada kutseeksam. 

 

Koolitaja kvalifikatsioon: 

Turvatöötaja või turvajuhi kvalifikatsioon või töökogemus turvateenistuse valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus. 

 
 


