
 
Kutsekvalifikatsiooni Turvatöötaja, tase 3 õppekava 

 

 

Kursuse eesmärk:   
Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine.  
 
Õppekava alus:  
Turvaseadus § 27 ja Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard. 
 
Sihtgrupi kirjeldus ja eeldused õppekavale õppima asumisele:  
Õppija peab vastama EV Turvaseaduse §22 ja §23  turvatöötajale esitatud nõuetele 
- vanus alates 19 eluaastast; 
- vähemalt põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; 
- Eesti kodakondsus või alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba; 
- turvatöötaja ülesannete täitmiseks vajalikud isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis; 
Turvatöötajana on keelatud töötada isikul kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole 
karistusregistrist kustutatud või on eradetektiiv. 
 
Õpiväljundid:  

 Töötab iseseisvalt ja meeskonnas turvatöötajana. 
 Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid. 
 Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid 
 Tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ja rakendab neid. 
 Täidab kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid. 
 Annab esmaabi.  
 Ennetab ja lahendab eriolukorra.  

 



Õppekeskkonna kirjeldus:  
Auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu 
laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Õppetöö praktiline osa toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või 
eriõppe harjutusalal (lasketiirus, matisaalis vms) - vajalikud vahendid: sidevahendid, turvasüsteemide puldid, erivahendid, õppegaasipihusti, 
kunstliku hingamise mannekeen jne. Iseseisev töö toimub läbi e-õppe keskkonnas Moodle - www.etel.ee  
 
Lõpetamise tingimused:  
Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami positiivne läbimine vastavalt kinnitatud hindamisstandardile. 
 
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:  
Tunnistus õppeväljundite saavutamise kohta või tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud.  
 

 

Sisuteema  Õpiväljund Käsitletavad teemad Meetod Maht 
tundides 

Turvatöö alused  Töötab iseseisvalt ja meeskonnas 
turvatöötajana. 

 Teab turvatöö sisu ja seotud 
mõisteid. 

 Täidab kehtestatud sisekorra 
eeskirju ja tegevusjuhendeid; 

 Tunneb turva-, töökeskkonna- ja 
töösuhete alaseid õigusakte ja 
rakendab neid. 

 

 Sissejuhatus turvatöösse 
 Õiguslik regulatsioon  
 Turvatöötaja õigused ja kohustused 
 Turvatöö tehnoloogiline skeem 
 Turvataktika 
 Valveobjektipõhine korra tagamine 
 Sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine 
 Korra tagamine üritustel  
 Raha ja väärtuste vedu; jalgsi saatmine; 

saatmine/vedamine transpordivahendiga  

Iseseisev 
töö; 
Loeng/semi
nar 

20 h/  
27 ak.h. 
 
10 loeng 
10 e-õpe  

Side- ja tehnilised 
süsteemid 

 Kasutab töös vajalikke side- ja 
tehnilisi vahendeid 

 Sidevahendite käsitlemine 
 Valvealase informatsiooni käitlemine 
 Informatsiooni vahetamine ja edastamine 
 Tehniliste süsteemide käsitlemine 
 Video- ja valvesüsteemide käsitlemine 

Loeng/semi
nar; 
praktiline 
harjutus 

5 h/  
7 ak.h.  
 
1 loeng 
4 praktika 
 



 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni 
süsteemide (ATS) käsitlemine 

 Jälgimine ja informatsiooni analüüs 
Käitumine 
erakorralise 
sündmuse puhul 

 Lahendab eriolukorra; 
 Annab esmaabi. 

 Isiku ajutine vabaduse piiramine 
 Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine 
 Süüteos kahtlustatava kinnipidamine 
 Isiku tuvastamine 
 Sündmuskoha puutumatuse tagamine 
 Sündmuskoha puutumatuse tagamine  
 Sekkumine korrarikkumiste takistamiseks 
 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja 

tegutsemine nendes 
 Tegutsemine muudes ohuolukordades 
 Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu 

kasutamine 
 Relvade ja erivahendite käitlemine 
 Relvade ja erivahendite hoidmine ja üleandmine 
 Relvade ja erivahendite kandmine 
 Relvade ja erivahendite kasutamine 
 Esmaabi andmine 
 Sündmuse dokumenteerimine 

Iseseisev 
töö; Loeng/ 
seminar; 
Praktiline 
harjutus 

20 h/  
27 ak.h. 
 
8 loeng 
6 praktika 
6 e-õpe 

Tuleohutus  Ennetab ja lahendab eriolukorra  Tuleõnnetuse tekkepõhjused ja ennetamine 
 Käitumisskeem tulekahju korral 
 Tuleõnnetusest teavitamine 
 Päästjate abistamine 

Ieseisev 
töö; Loeng/ 
seminar 

8h /  
11 ak.h 
4 loeng 
1 praktika 
3 e-õpe 

Kokku  54 h/  
72 ak.h 
23 loeng 
11 praktika 
19 e-õpe 



 


