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Sissejuhatus
Karjäär on inimese elukestev areng, mis eeldab pidevat valikute tegemist. See puudutab nii
töötamist, õppimist, enesearengut kui ka eraelu.

Allikas: SA Innove Rajaleidja

Inimene vastutab enda karjääri eest ise, tööandja saab karjääri arengut toetada
arenguvõimaluste loomise ja õppimisvõimaluste tagamisega. Karjääri edukuse näitaja ei ole
ainult kõrge ametipositsioon koos kõrge palgaga, vaid oluline on töö meeldimine ja rahulolu.
Inimeste karjääri taotlused ja nende realiseerumine on individuaalsed. Tööalase karjääri valik
oleneb inimese eesmärkide ja eelistuste kõrval väga suures osas võimalustest. Päästeameti
puhul on eriline võimalus töötada erinevate üksuste ja valdkondadega suures kollektiivis, kus
on võimalikud erinevad karjääriteed – nii edasipürgimised karjääriredelil, kui ka liikumised
erinevate valdkondade ja erineva taseme positsioonide vahel.
Käesolevas dokumendis kirjeldame Päästeameti siseseid võimalikke karjääriteid,
haridusnõudeid ning kutsenõudeid ja -eeldusi liikumiseks erinevatele teenistuskohtadele.
Samuti anname ülevaate teenistuja arengut toetavatest võimalustest, mida saab teenistuja
soovi ja tahtmise korral ise teha. Eesmärk on teadvustada teenistujatele karjääriplaneerimist
kui pikemaajalist iseenda arengu planeerimist. Loodame, et kirjapandu aitab teil teha rohkem
teadlikke valikuid karjääri planeerimise ja enesearendamise protsessis ning annab ülevaate
Päästeameti kui tööandja rollist ja võimalustest teie arengut toetada.
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1. Karjäär, karjääri planeerimine ja juhtimine
Laiemas mõistes on karjäär rahuldust pakkuv eneseteostus, tasakaalus elu tervikuna.
Kitsamas tähenduses on karjäär inimese tööpositsioonide vahetamine, mida inimene läbib
tööalases tegevuses.
Karjääri eesmärk on inimese eluliste ja professionaalsete ning organisatsiooni vajadustest
tulenevate eesmärkide täitmine. Karjääri käsitlus tänapäeval võtab arvesse nii organisatsiooni
kui isiku aspekti – mõlemad täiendavad teineteist ja neid on vaja ühildada.
Karjääri planeerimine inimese seisukohast on eelkõige eesmärkide seadmine ja
ettevalmistamine töö- või õpingualasteks valikuteks, muutuste tegemiseks vastavalt inimese
soovidele, vajadusetele ja võimalustele nende täitumiseks.
Karjääri planeerimise ja juhtimise käigus fikseeritakse asutuses töökohad ning
nendevahelised seosed ja peamised tööalase liikumise teed organisatsioonis. Karjääri
planeerimine tagab ülevaate organisatsiooni personali vajadustest, informeerib organisatsiooni
ja teenistujaid võimalikest karjääriteedest ning seob teenistujate arendamisprogrammid
organisatsiooni vajadustega. Karjääri juhtimine aitab asutuses planeerida paremini ressursse
ning teenistuja jaoks tema kompetentsidest ja tugevustest lähtuvalt leida teenistuja soovi
korral talle sobivaim töökoht arvestades asutuse vajadusi ja võimalusi.

2. Karjäärijuhtimise põhimõtted Päästeametis
Karjäärijuhtimise põhimõtted lähtuvad Päästeameti personalistrateegia eesmärkidest –
Päästeametis on loodud tingimused teenistujate asutusesiseseks liikumiseks ja arenemiseks
ning soodustatud on rotatsioon. Karjäärijuhtimine ja karjäärivõimaluste avardamine on väga
tihedalt seotud personaliarendusega. Päästeametis väärtustatakse haridust ja kvalifikatsiooni
ning teenistuja initsiatiivi enesearendamisel, mida toetab ka palgasüsteem. Hariduse ja/või
kvalifikatsiooni taseme tõstmisega loob teenistuja endale võimaluse karjääriks ja/või
kõrgemaks palgaks.
Karjäärijuhtimise tulemuslikkuse hindamiseks mõõdame:
•
•
•

vakantsete ametikohtade täitmist sisemiste liikumiste kaudu,
olemasolevate teenistujate rahulolu karjäärivõimalustega,
Päästeameti talentide rahulolu arenguvõimalustega.

Meie fookus ja põhimõtted on:
•
•
•
•
•
•

Teenistuja vastutab enda karjääri eest ise ja võtab initsiatiivi. Kõik teenistujad saavad
esitada enda koolitusvajadused ja karjäärisoovid iga-aastasel arenguvestlusel.
Päästeamet toetab teenistuja arendamist, eneseteostust ja karjäärivõimaluste
avardamist läbi koolitamise ja õppimisvõimaluste tagamise ning paindliku tööaja.
Teenistujate ettevalmistamisel, koolitamisel, teenistujate oskuste ja kompetentside
arendamisel ning karjääri juhtimisel lähtutakse asutuse vajadustest, teenistuja
teenistuskohast ja positsioonist ning tema oskustest ja võimetest.
Peatähelepanu pööratakse kõrge potentsiaaliga teenistujate arendamisele (erinevad
arenguprogrammid) ja karjääri juhtimisele, mille eesmärk on tagada kompetents ja
järelkasv vastutust nõudvatele teenistuskohtadele ja võtmepositsioonidele.
Teenistujate uute ideede, oskuste ja teadmiste ning kohanemisvõime suurendamine
läbi rotatsiooni, töövarjutamise ning erinevate lisaülesannete ja vabatahtlike tegevuste
täitmise võimendades seeläbi karjäärivõimalusi.
Tunnustame teenistujaid, kes rakendavad uusi teadmisi ja oskusi oma töös.
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3. Arengut ja karjääri toetavad võimalused
Päästeametis väärtustatakse haridust ja arengut. Sinu karjääriplaani kolm sammu:

Eneseanalüüs - kes
ma olen

Võimaluste
kaardistamine kuidas end teostada

Plaan - kuidas
eesmärke ja soove
ellu viia

Enesearendamine loob eeldused ja võimalused karjääriks, teenistuja peab selleks samme
astuma.

Õpingud

•Õpingud koolis
•Seminarid, kursused,
konverentsid
•Erialakirjanduse
lugemine
•Eriala võrgustikes
osalemine

Soovitused teenistujale
rotatsiooniks:
•
•
•
•
•
•

-

Juhendamine ja tugi

Õppimine töökohal

•Coaching ja mentorlus
•Tagasiside
•Uute töötajate
sisseelamise toetamine
•Koolitamine väljaspoole
ja sisekoolitajaks olemine

•Projektides osalemine
•Töövarjutamine
•Rotatsioon
•Artiklite kirjutamine
•Ettekannete, juhendite,
koolitusmaterjalide
koostamine
•Vabatahtlikud tegevused
•Lisaülesannete tegemine
•Rahvusvaheline
töökogemus
•Kutsemeisterlikkuse
võistlustel osalemine

otsi

erinevaid

võimalusi

enesearendamiseks,

karjääriks,

tutvu sisekonkurssidega ja e-mailile saadetud tööpakkumistega – milliseid oskusi jm
nõudmisi kandidaatidele esitatakse,
mine õppima,
teavita enda karjääri – ja/või töösoovidest juhti või personalinõunikku ning aruta läbi
erinevad võimalused,
ole ise aktiivne ja kasuta võimalusi osalemiseks projektides ja töörühmades,
lisaülesannete täitmiseks ning kandideeri sisekoolitajaks,
kui Sul on teema või uudis, mida soovid jagada Päästeameti teenistujatega, siis kirjuta
sellest lugu meie uudiskirjas või ajakirjas avaldamiseks,
küsi lisainfot Sind huvitava teema kohta – töövarjutamine, rotatsioon, vabatahtlikud
tegevused sealhulgas EDRT, missioonid jms.

Töövarjutamine tähendab töö jälgimist mingil ajaperioodil oma asutuses, teises valitsemisala
asutuses või teises organisatsioonis kokkulepitud ajaperioodil. Töövarjutamisel lähtume
Siseministeeriumi valitsemisala töövarjutamise põhimõtetest.
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Rahvusvahelise töökogemuse omandamise võimalused ja põhimõtted on kirjeldatud
Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste rahvusvaheliste töökogemuse omandamise
aluste juhendis. Põhimõtted lähtuvad eesmärgist tagada kvaliteetsem ja tõhusam
rahvusvahelise töökogemuse omandamine ning seeläbi toetada Siseministeeriumi ja
valitsemisala asutuste teenistujate rahvusvahelist karjääri ning suurendada teenistujate
teadmisi, tööalaseid kogemusi ja pädevust. Eesti püüab olla aktiivne humanitaarabi ja
elanikkonna kaitse valdkonnas kaasarääkija. Päästeameti teenistujatel on võimalus
kandideerida Eesti päästemeeskonna (EDRT) liikmeks, osaleda õppustel ja koolitustel ning
missioonidel.
Rotatsioon on kõikide osapoolte kokkuleppeline teenistuja tähtajaline üleviimine teisele
teenistuskohale Päästeameti siseselt või teise asutusse. Kuna rotatsioon puudutab erinevaid
osapooli, siis roteerumise soovi korral läheneme ettepanekule juhtumipõhiselt, kuid
Päästeamet on soosiv ja avatud erinevate võimaluste läbirääkimistele. Roteerumine aitab
ennetada teenistuja läbipõlemist, annab teenistujale uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi,
suuremat valmisolekut muutusteks. Samuti toob roteerumine kaasa uusi ideid ning
asutusesiseselt annab võimaluse valmistada ette teenistujad, kes on vajadusel suutelised
asendama võtmepositsioonil olevaid teenistujaid ja tagada järelkasv.
Sisekoolitajana ja väljaspool asutust erialaõppejõuna töötamise võimalus (paindlik tööaeg)
laiendab teenistuja karjäärivõimalusi, soodustab horisontaalset karjääri ning enesetäiendamist,
mis toetab omakorda elukestva õppe põhimõtet. Sisekoolitaja ja õppejõu töö eeldab nii
pedagoogilisi oskusi, kui ka erialaseid teadmisi ning teistele teadmiste jagamine soodustab
nende oskuste arenemist. Päästeametis on sisekoolitajatele suunatud arenguprogramm.
Päästeamet võimaldab paindlikku tööaega ja sobiva tööaja planeerimise võimalusi nii
koolis avatud või kaugõppe vormis õppetöös osalemiseks, kui ka töövälistel täiendkoolitustel
ja kursustel osalemiseks. Õppijatele antakse õppepuhkust vastavalt täiskasvanute koolituse
seadusele.

4. Karjäärivõimalused Päästeametis
Asutusesisesed karjäärialased liikumiste võimalused sõltuvad asutuse suurusest ja struktuurist,
ametikohtade arvust, tegevusvaldkondade vahelisest barjäärist jt erinevatest asjaoludest.
Päästeametis on rohkelt sisemise liikumise võimalusi erinevate valdkondade ja
ametipositsioonide vahel.
Teenistujate valikuid mõjutavad lisaks inimese ambitsioonidele ja võimalustele ka töö sisu ja
töökorraldus.
Kui Sulle meeldib ja Sinu elustiiliga sobib töötamine vahetustega töökorralduse alusel,
meeskonnatööna kaitsta operatiivselt inimeste tervist, vara ja keskkonda ning suhelda
inimestega ja teha ennetustööd, siis võib see olla Sinu karjäär päästekomandos või
pommigrupis. Kui Sa soovid lisaks eeltoodule võtta vastutust ja juhtida meeskonnatööd, siis
võib sellest saada Sinu karjäär pääste- või demineerimistöö juhina.
Kui Sulle meeldib ja sobib töötamine kontoris, siis võib see olla või võib sellest saada Sinu
karjäär juhtides, arendades ja ellu viies erinevates Päästeameti tegevusvaldkondades
Päästeameti põhi – või tugiteenuseid. Olenevalt töö sisust on Sul võimalus teha ka tööd
kontorist väljas, vabadus oma tööd ja aega ise planeerida. Tööandja on loonud paindlikud
töötamisvõimalused koos tänapäevaste töövahenditega. Päästeamet sai tunnustatud Kaugtöö
Tegija 2017 tiitliga.
Karjääri liikumisprofiilid kujunevad välja tüüpiliste ametikohtade järgnevuse tulemusena või
on mitmesuunalised.
Peamised Päästeameti sisesed karjääriteed ja näited.
•

Vertikaalne karjäär – liikumine madalamalt teenistuskohalt ülespoole või allapoole
ning mis tuleneb asutuse hierarhilisest ülesehitusest. Näiteks päästja liikumine
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meeskonnavanemaks, vaneminspektori liikumine peainspektoriks, erineva taseme
spetsialisti liikumine juhiks või vastupidised liikumised.
•

Horisontaalne karjäär – liikumine teise valdkonda otseselt ametit ja/või positsiooni
vahetamata. Lisanduvad uued oskused ja teadmised teistest valdkondadest.
Horisontaalne karjäär ei nõua täielikku ümberõpet, kuid sellega kaasneb teenistujale
piisav areng. Näiteks tugivaldkonna spetsialisti liikumine põhivaldkonna spetsialistiks,
ühe valdkonna juhi liikumine teise valdkonna juhi ametikohale.

•

Ametikohasisene karjäär – s.o teenistuja areng ühe ala piires, mis tähendab pidevat
enesetäiendamist ja kasvavat teadlikkust ning mille eesmärk on saada oma ala
suurepäraseks asjatundjaks. Selle tulemusena lisandub uusi tööülesandeid, oled valmis
enda valdkonnas teisi juhendama ja pakkuma tuge ning olema mentor ja koolitaja.
Näiteks valdkonna ekspert.

5. Päästeameti
liikumisteed

teenistuskohtade

kirjeldus

ja

peamised

Päästeameti põhivaldkonnad on: ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimistöö
ja kriisireguleerimine.
Tugiteenust osutavad õigus-, haldus-, rahandus-, arendus-, kommunikatsiooni- ning personali
ja asjaajamise osakonna teenistujad.

5.1 Päästekeskuse päästetöö valdkonna valveteenistujad (päästekomando,
korrapidamisgrupi, Põhja päästekeskuse korrapidamisbüroo teenistujad)
Päästetöö valveteenistujate teenistuskohad: päästja, meeskonnavanem, rühmapealik,
operatiivkorrapidaja, vanemoperatiivkorrapidaja.
Päästetöö valveteenistuja kutsealal on 3 kutset: päästja, tase 4, päästemeeskonna juht, tase 5
ja päästejuht, tase 6.
Valveteenistujate töö olulised aspektid – töötamine kõrgendatud ohuga töökeskkonnas:
 Töö iseloom nõuab koostöövalmidust ja suhtlemisoskust, stressi- ja pingetaluvust,
otsustusvõimet, head tervist ja füüsilist valmisolekut.
 Vajalik on vähemalt keskharidus ning vastavus teenistuskoha kutsestandardile.
 Vajalik on kaasaegse infotehnoloogia valdamine, tehnika ja varustuse kasutamine.
 Oluline osa on päästetööalaste õigusaktide ja tööohutuse järgimisel.
 Juhilubade olemasolu ja autojuhtimise oskus, sealhulgas alarmsõidu tegemise julgus.
 Töötamine valveteenistuses graafiku alusel, rakendatakse summeeritud tööaja arvestust
ja tööaeg sisaldab ka öötööd. Eeldab töötamist ka puhkepäevadel ja riigipühadel.
 Asutusse sisenemisel operatiivtööle peab uus teenistuja alustama karjääriteed
madalamalt s.o päästja teenistuskohalt.
5.1.1 Päästja peamised tööülesanded on tulekustutustöö ja tehnilise päästetöö tegemine,
ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine ja ennetustöös
osalemine, alarmsõidu tegemine.
Päästja teenistuskohale saab siseneda ilma erialase hariduseta, kuid Päästeamet suunab
teenistuja õppima Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli päästja erialale. Päästja
teenistuskohal päästetöötaja peab omama päästja kutseharidust või vastama päästja, tase 4
kutsestandardile kahe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast. Päästja eriala
lõpetajad omavad kutseharidust ning neile omistatakse päästja, tase 4 kutsekvalifikatsioon.
Päästjana töötamine loob eeldused päästemeeskonna juhi kutse omandamiseks ning
liikumiseks meeskonnavanema või rühmapealiku teenistuskohale.
5.1.2 Meeskonnavanem ja rühmapealik on päästetööde esimese tasandi juhid. Nende
peamised tööülesanded on päästetöö teostamine ning juhtimine, valmisoleku
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tagamine, valverühma juhtimine ja töö korraldamine ning päästealases ennetustöös
osalemine. Operatiivteenistuslikult alluvad neile päästjad.
Meeskonnavanema või rühmapealiku teenistuskohale on vaba teenistuskoha olemasolul
võimalik liikuda teenistujal, kellel on päästemeeskonnajuhi kutseharidus või vastab
päästemeeskonnajuhi, tase 5 kutsestandardile ning kellel on eelnev päästetöö töökogemus.
Päästemeeskonnajuhi kutsehariduse omandamiseks suunab Päästeamet õppida soovijad
(üldjuhul päästjad) õppima päästekooli. Päästemeeskonna juhi eriala lõpetajad omavad
kutseharidust ning neile omistatakse päästemeeskonna juhi, tase 5 kutsekvalifikatsioon.
Meeskonnavanemana ja rühmapealikuna töötamine loob eeldused liikumiseks
operatiivkorrapidaja või vanemoperatiivkorrapidaja teenistuskohale.
5.1.3 Operatiivkorrapidaja on päästetöö teise tasandi juht, kes juhib keerulisemat
päästesündmust. Teenistuskoha eesmärgiks on päästetöö juhtimine, valmisoleku
korraldamine ning teenistusliku järelevalve teostamine. Operatiivteenistuslikult
alluvad päästejuhile päästemeeskondade juhid.
Operatiivkorrapidaja teenistuskohale on vaba teenistuskoha olemasolul võimalik liikuda
meeskonnavanemal ja rühmapealikul (päästemeeskonna juhid), kellel on päästetöö
valdkonnas eelnev töökogemus vähemalt 3 aastat.
Operatiivkorrapidaja teenistuskohal töötamiseks peab sarnaselt meeskonnavanemale ja
rühmapealikule omama päästemeeskonna juhi kutseharidust või vastama päästemeeskonna
juhi, tase 5 kutsestandardile.
5.1.4 Vanemoperatiivkorrapidaja on sarnaselt operatiivkorrapidajale päästetöö teise
tasandi juht. Teenistuskoha eesmärgiks on päästetöö juhtimine, valmisoleku
korraldamine ning teenistusliku järelevalve teostamine. Operatiivteenistuslikult
alluvad päästejuhile päästemeeskondade juhid.
Vanemoperatiivkorrapidaja teenistuskohale on võimalik liikuda meeskonnavanemal,
rühmapealikul ja operatiivkorrapidajal, kes omavad nõutavat kõrgharidust ja kellel on
päästetöö valdkonnas eelnev töökogemus vähemalt 5 aastat.
Vanemoperatiivkorrapidaja peab omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust.
Päästealast kõrgharidust saab omandada Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, kus on
võimalik õppida rakenduskõrghariduse tasemel päästeteenistuse eriala. Päästeteenistuse
eriala lõpetajatele omistatakse päästeinspektor, tase 5 ja päästejuhi, tase 6
kutsekvalifikatsioon.

5.2 Päästekeskuse päästetöö valdkonna valveteenistujate juhid
Valveteenistujate juhtide teenistuskohad: komandopealik, päästepiirkonna juhataja, Põhja
päästekeskuses korrapidamisbüroo juhataja.
Olulised aspektid – koostöö, juhtimiskompetentsid:
• Töö iseloom nõuab eelkõige koostöövalmidust, head suhtlemis- ja väljendusoskust.
• Vaba teenistuskoha olemasolul ootame kandideerima kõrgharidusega inimesi
(soovitavalt tuletõrje- ja/või päästealane kõrgharidus).
• Soovitav on eelnev päästetöö valdkonna töökogemus, kuid võimalik on
teenistuskohale asuda ka väljast poolt asutust või asutusesisesel liikumisel teistest
valdkondadest.
• Töökorraldus - tööaeg esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas.
5.2.1 Päästekomando komandopealik korraldab ja juhib päästekomando tööd,
korraldab valmisolekut päästesündmustele reageerimiseks ning ennetustööd
päästekomando teeninduspiirkonnas. Komandopealikule alluvad komando
teenistujad (päästja, meeskonnavanem, rühmapealik).
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Päästekomando komandopealiku teenistuskohal töötamiseks on soovituslik eelnev
päästetöö valdkonna töökogemus. Üldjuhul liiguvad komandopealiku teenistuskohale
komandopealiku haridusnõuetele vastavad komando teenistujad.
I grupi päästekomando pealiku teenistuskohal päästeametnik peab omama tuletõrje- ja/või
päästealast kõrgharidust või keskharidust ja olema läbinud Päästeameti peadirektori
käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul alates
teenistusse võtmise päevast.
II grupi päästekomandos päästekomando pealiku ja III grupi päästekomandos
päästekomando pealiku teenistuskohal päästeametnik peab omama tuletõrje- ja/või
päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ja olema läbinud Päästeameti
peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul
alates sellele ametikohale nimetamisest.
5.2.2 Päästepiirkonna juhataja korraldab tööd päästepiirkonnas läbi päästekomandode
ja/või korrapidamisgruppide töökorralduse. Teenistuskoha eesmärgiks on ohutuma
keskkonna kujundamine ning vabatahtlike ja teiste partnerite võrgustike
kaasamine. Päästepiirkonna juhatajale alluvad vastava piirkonna komandopealikud
ja/või korrapidamisgrupi teenistujad ja päästepiirkonna pea- või vanemspetsialist
(teenistuskohtade olemasolul).
Päästepiirkonna juhataja teenistuskohal päästeametnik peab omama tuletõrje- ja/või
päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ja olema läbinud Päästeameti
peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul
alates teenistusse võtmise päevast.
5.2.3 Korrapidamisbüroo juhataja (teenistuskoht on ainult Põhja päästekeskuses)
korraldab II tasandi päästetöö juhtimist, vastutab büroole seatud ülesannete eest ja
osaleb piirkonnas ohutu elukeskkonna kujundamisel.
Korrapidamisbüroo juhataja peab omama kõrgharidust ning Päästeameti poolt kinnitatud
õppekava alusel läbiviidud päästealase baaskursuse läbimine.

5.3 Päästekeskuse päästetöö valdkonna spetsialisti tasandi teenistujad ja
juhid
Päästekeskuse päästetöö valdkonna päästepiirkonna ja valmisoleku büroo teenistuskohad:
vanem-, juhtiv- ja peaspetsialist, nõunik, büroo juhataja.
Olulised aspektid:
• Töö iseloom nõuab eelkõige koostöövalmidust, head suhtlemis- ja väljendusoskust,
analüüsivõimet, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmist.
• Vaba teenistuskoha olemasolul ootame kandideerima kõrgharidusega inimesi
(soovitavalt tuletõrje- ja/või päästealane kõrgharidus). Vanemspetsialisti
teenistuskohal on nõutud vähemalt keskharidus.
• Teenistuskohale asumisel on nõutud eelnev töökogemus päästealal.
• Töökorraldus - tööaeg esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas.
Päästeteenistujate täiendavad hariduse ja kvalifikatsiooni nõuded tulenevad siseministri
määrusest „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse,
hariduse- ja tervisenõuded“.
Päästekeskuse päästetöö valdkonna teenistujad tagavad päästetöö teenuste ja arenduste
elluviimise päästekeskuse tasandil.
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Joonis 1. Päästekeskuse päästetöö valdkonna teenistuskohtade seosed, haridusnõuded,
peamised liikumisteed.
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Päästekeskuse ennetustöö, ohutusjärelevalve ja kriisireguleerimise
valdkonna teenistujad ning keskuse juht

5.4

Päästekeskuse ennetustöö, ohutusjärelevalve ja kriisireguleerimise valdkonna teenistuskohad:
vanem-, juhtiv- ja peaspetsialist; vanem-, juhtiv- ja peainspektor; nõunik; büroo juhataja.
Büroo teenistujate töö olulised aspektid:
•
•
•
•

Töö iseloom nõuab eelkõige head suhtlemis- ja väljendusoskust, analüüsivõimet,
pingetaluvust, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmist, initsiatiivikust.
Vaba teenistuskoha olemasolul ootame kandideerima kõrgharidusega inimesi
(soovitavalt tuletõrje- ja/või päästealane kõrgharidus). Vanemspetsialisti
teenistuskohal on nõutud keskharidus.
Teenistuskohale sisenemisel eelistatakse ametikoha tegevusvaldkonna töökogemusega
inimesi.
Töökorraldus - tööaeg esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas, kuid tööülesannete
täitmine eeldab palju ringiliikumist ja viibimist väljaspool kontorit.

Päästeteenistujate täiendavad hariduse ja kvalifikatsiooni nõuded tulenevad siseministri
määrusest „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse,
hariduse- ja tervisenõuded“.
5.4.1 Keskuse ennetustöö ning kriisireguleerimise valdkonna teenistujad
(päästekeskustes asuvad kriisireguleerimise valdkonna teenistujad valmisoleku
büroo koosseisus, ennetustöö valdkonna teenistujad ennetusbüroo koosseisus).
Teenistujate ametikoha eesmärk on päästekeskuse tegevuspiirkonnas ennetustöö ja
hädaolukorraks valmisoleku korraldamine ja koordineerimine, planeerimine ning valdkonna
teenuste elluviimine. Juhi ülesanne on tegevuspiirkonnas valdkonna tegevuse juhtimine ning
büroole seatud ülesannete täitmise tagamine ning teenuste arendamiseks sisendi andmine.
Valdkondade vanemspetsialisti haridusnõue on keskharidus, teistel ülal nimetatud
teenistuskohtadel on kõrghariduse nõue. Juhul kui teenistuja ei oma päästealast kõrg- või
kutseharidust, peavad nad läbima Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava
päästeala kursuse ühe aasta jooksul alates ametikohale asumise päevast.
5.4.2 Keskuse ohutusjärelevalve valdkonna teenistujad.
Teenistujate ametikoha eesmärk on ohutusjärelevalve valdkonna teenuste elluviimine. Juhi
ülesanne on tegevuspiirkonnas valdkonna tegevuse juhtimine ning büroole seatud ülesannete
täitmise tagamine teenuste arendamiseks sisendi andmine.
Ohutusjärelevalve valdkonna vanem- ja juhtivinspektor peavad omama kõrgharidust ning
vastama päästeinspektor, tase 5 kutsestandardile ühe aasta jooksul alates ametikohale
asumisest. Peainspektor, nõunik ja büroo juht peavad omama kõrgharidust ning vastama
päästeinspektor, tase 6 kutsestandardile ühe aasta jooksul alates ametikohale asumisest.
5.4.3 Päästekeskuse juht
Päästekeskuse juht korraldab päästekeskuse tööd ning vastutab keskusele pandud ülesannete
nõuetekohase täitmise eest. Keskuse juht planeerib valdkondade vahelist tööd ja teostab
ülesannete täitmise üle järelevalvet.
Päästekeskuse juht peab omama magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni.
Päästeameti päästekeskuse juhi nimetab ametisse siseminister Päästeameti peadirektori
ettepanekul.
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5.5 Demineerimiskeskuse teenistujad
Demineerimiskeskuse allstruktuuriüksused on planeerimise ja valmisoleku talitus ning
pommigrupid.
Valveteenistujate teenistuskohad asuvad struktuuris pommigrupi koosseisus ja need on:
demineerija, vanem-, juhtiv- ja peademineerija. Pommigruppi juhib pommigrupi juhataja.
Demineerija kutsealal on 5 kutset: demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija
EOD3, pommitehnik EOD3+ ja demineerimisinstruktor. Kvalifikatsiooni tõstmine on otseselt
seotud töökogemusega ja määravaks on tööaastad/töökohal omandatud kutseoskused mingil
kindlal kvalifikatsiooni tasemel. Kutsekvalifikatsiooni tõstmisega ei kaasne automaatselt
teenistuja liikumist struktuurijärgselt kõrgemale ametipositsioonile.
Demineerimiskeskuse teenistujad peavad läbima kvalifikatsioonikoolituse ning edaspidi
regulaarse korduskoolituse iga nelja aasta järel. Kvalifikatsioonikoolitus on sisekoolitus, mille
eesmärk on anda teenistujale tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused ning
kinnistada need praktilistel õppustel.
Joonis 2. Demineerija kutsealane karjäär.

Demineerija
EOD1
(valdkonda
sisenemisel)

Demineerija
EOD2

Demineerija
EOD3

Pommitehnik
EOD3+

Demineerimisinstruktor

EOD1-na
töötamine
2 aastat on
eelduseks EOD2
kutse
taotlemisel

EOD2-na
töötamine
2 aastat on
eelduseks EOD3
kutse
taotlemisel

EOD3-na
töötamine
2 aastat on
eelduseks
EOD3+ kutse
taotlemisel

EOD3+-na
töötamine
2 aastat on
eelduseks
instruktori kutse
taotlemisel

Eelnev
töökogemus
8 aastat

Pommitehnik EOD3+
Demineerija EOD1 töö
Demineerija EOD3 töö
on spetsialist, kelle
on abistada
on tuvastada
töö on kahjutustada
plahvatusohtliku
Demineerija EOD2 töö
plahvatusohtlikku
plahvatusohtlikke
lahingumoona
on abistada leitud
lahingumoona ning
esemeid, kasutada
tuvastamisel ja
esemete ohutustaseme
hinnata leitud
eritehnikaid ja leiukohal uuringul
hindamisel ja
esemete ohutustaset,
oskusi
tuvastatud
määramisel, ohutult
teha ohutustamise
lõhkeseadeldiste ja
plahvatusohtliku
esemeid teisaldada.
protseduure ja
teiste improviseeritud
lahingumoona
hävitada igasugust
lõhkematerjalide
hävitamisel.
lahingumoona.
käitlemiseks

Demineerimisinstruktor
on spetsialist, kes on
läbinud etapiliselt kõik
demineerimise
kvalifikatsioonikursused
ja omandanud vastava
kompetentsuse.
Demineerimisinstruktori
töö on juhendamine,
demineerimisandmete
analüüs ja teadmiste
edasiandmine.

Olulised aspektid – töötamine kõrgendatud ohuga töökeskkonnas:
•
•
•
•

Töö iseloom nõuab koostöövalmidust ja suhtlemisoskust, stressi- ja pingetaluvust,
otsustusvõimet, head tervist ja füüsilist valmisolekut.
Demineerija, vanemdemineerija ja instruktori teenistuskohal on nõutud vähemalt
keskharidus, teistel teenistuskohtadel kõrgharidus.
Oluline osa on tööohutuse järgimisel.
Töötamine valveteenistuses graafiku alusel, rakendatakse summeeritud tööaja
arvestust ja tööaeg sisaldab ka öötööd. Eeldab töötamist ka puhkepäevadel ja
riigipühadel.

5.5.1 Demineerija teenistuskohale sisenemisel ei ole eelnev valdkonna töökogemus
vajalik. Demineerija peab omama keskharidust ja vastama demineerija EOD1
kutsestandardile ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast. 2 aastat
EOD1-na töötanud demineerijal on võimalus taotleda EOD2 kutset. Selleks peab
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5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

ta läbima demineerija koolituskavas nõutud koolitused ning tal peavad olema
töökohal omandatud kutseoskused. Demineerija EOD1 ja demineerija EOD2
töötavad kõrgema tasemega demineerija juhendamisel, kuid lihtsamaid
(korduvaid) tööülesandeid võib demineerija EOD2 täita iseseisvalt.
Vanemdemineerija teenistuskohale on võimalik liikuda vaba ametikoha
olemasolul teenistujal, kes omab demineerimistöö valdkonnas eelnevat
töökogemust vähemalt 4 aastat ning nõutavat kvalifikatsiooni. Vanemdemineerija
ametikoha eesmärk on demineerimistöö tegemine ning juhtimine, valvemeeskonna
töö korraldamine ja juhtimine. Vanemdemineerija peab omama vähemalt
keskharidust ja vastama demineerija EOD3 kutsestandardile.
Juhtivdemineerija teenistuskohale on võimalik liikuda teenistujal, kes omab
kõrgharidust ja demineerimistöö valdkonnas eelnevat töökogemust vähemalt 6
aastat (peab vastama pommitehniku EOD3+ kutsestandardile). Juhtivdemineerija
ametikoha eesmärk on demineerimistöö tegemine ning juhtimine, valvemeeskonna
töö korraldamine ja juhtimine.
Peademineerija teenistuskohale on võimalik liikuda teenistujal, kes omab
kõrgharidust ja demineerimistöö valdkonnas eelnevat töökogemust vähemalt 8
aastat (peab vastama demineerimisinstruktori kutsestandardile). Peademineerija
ametikoha eesmärk on demineerimistöö planeerimine, juhtimine ja tegemine.
Pommigrupi juhataja. Pommigrupi juhataja teenistuskohale on võimalik liikuda
teenistujal, kes omab kõrgharidust, demineerimistöö valdkonnas eelnevat
töökogemust. Pommigrupi juhataja ametikoha eesmärk on pommigrupi juhtimine,
demineerimistööde planeerimine ja korraldamine pommigrupi tegevuspiirkonnas,
valmisoleku tagamine demineerimistööde tegemiseks.
Demineerimiskeskuse tavatööaja teenistuskohad on: keskuse ja talituse
juhataja, nõunik, ekspert, peaspetsialist, instruktor.

Olulised aspektid:
• Töö iseloom nõuab eelkõige koostöövalmidust, head suhtlemis- ja väljendusoskust,
analüüsivõimet, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmist.
• Nõutud kõrgharidus.
• Töökorraldus - tööaeg esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas.
Demineerimiskeskuse spetsialisti tasandi teenistujate ülesanded on valdkonna teenuste
planeerimine, arendamine ja teenuste nõuetele vastavuse ja mõju hindamine.
Demineerimiskeskuse peaspetsialisti ametikoha eesmärk on keemia- ja kiirgusohu
kõrvaldamise teenuse osutamine ja reageerimisvalmiduse hoidmine ning muude ohtlike
ainetega seotud intsidentidele reageerimine või künoloogilise tegevuse läbiviimine.
Instruktori ametikoha eesmärk on teenistujate arendamise ja taseme hoidmisega seotud
tegevused.
Talituse juhi ülesanne on talitusele seatud ülesannete täitmise tagamine ning teenuste
arendamiseks sisendi andmine.
Demineerimiskeskuse talituse teenistujad peavad vastama Demineerija EOD1
kutsestandardile ühe aasta jooksul alates ametikohale asumisest.
Demineerimiskeskuse juht korraldab keskuse tööd ning vastutab keskusele pandud
ülesannete nõuetekohase täitmise eest ning teostab ülesannete täitmise üle järelevalvet.
Keskuse juht peab omama magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni.

5.6 Ameti teenistuskohad
Ameti teenistuskohad on: peadirektor, peadirektori asetäitja, juhataja, ekspert, nõunik, jurist,
jurist-hankemenetleja, kommunikatsioonijuht, pressiesindaja, analüütik, projektide
koordinaator, vanem-, juhtiv- ja peaspetsialist, päästevahendite tehnik, autojuht.
Eesti Tuletõrjemuuseumi teenistuskohad on: varahoidja, kuraator, peavarahoidja, juhataja.
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Olulised aspektid:
•

•
•

•

Töötamine ameti tasandi vastutusrikastel teenistuskohtadel nõuab eelkõige head
üldistamisoskust – s.o võime näha valdkonna tegevust üldiselt, milliseid kaasmõjud
toob mingi tegevus kaasa, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmist,
initsiatiivikust, analüüsivõimet.
Vaba teenistuskoha olemasolul ootame kandideerima eelkõige kõrgharidusega inimesi.
Kõrgharidus ei ole nõutav autojuhi, päästevahendite tehniku ja vanemspetsialisti
(tugivaldkondade teenistuskohad) teenistuskohtadel.
Teenistuskohale sisenemisel eelistatakse üldjuhul ametikoha tegevusvaldkonna
töökogemusega inimesi. Paljudele ameti üksuste teenistuskohtadele eelistatakse
teenistujaid, kes on alustanud valdkonna madalamalt tasemelt, kus iga läbitud etapp on
andnud uusi oskusi ja süvendatuid teadmisi.
Töökorraldus - tööaeg esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas.

5.6.1 Spetsialisti tasand (kõik teenistujad, kes ei ole üksuse juhid).
Teenistujate ülesanne on valdkonna teenuste osutamine ja elluviimine, tegevuste ja andmete
analüüsimine, teenuste planeerimine, arendamine ja teenuste nõuetele vastavuse ja mõju
hindamine.
Päästeametis on nii tugi- kui ka põhivaldkonna sama taseme positsiooni teenistujatele samad
haridusnõuded ehk keskharidus on kontori teenistuskohtadel lubatud ainult
vanemspetsialistidel, teistel teenistujatel on kõrghariduse nõue. Päästeteenistujate täiendavad
hariduse ja kvalifikatsiooni nõuded tulenevad siseministri määrusest „Päästeteenistujate
kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“.
5.6.2 Juhtide tasand.
Talituse juhataja peab omama kõrgharidust. Talituse juhi ülesanne on talitusele seatud
ülesannete täitmise tagamine ning teenuste arendamiseks sisendi andmine.
Osakonna/muuseumi juhataja, peadirektori asetäitja ja peadirektor peab omama
magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni.
Osakonna/muuseumi juhataja juhib struktuuriüksuse tööd ning vastutab struktuuriüksusele
pandud ülesannete õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ja teostab
järelevalvet üksuse tööülesannete täitmise üle.
Peadirektori asetäitja juhib struktuuriüksuste juhtide kaudu struktuuriüksuste tööd, suunab
ja koordineerib oma vastutusvaldkonna tegevusi. Peadirektori asetäitja nimetab ametisse
siseminister vastava päästeasutuse juhi ettepanekul.
Peadirektor juhib Päästeameti tööd, vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide
õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest, esindab ametit, sõlmib lepinguid ja
annab volitusi. Päästeasutuse juhi nimetab viieks aastaks ametisse siseministri ettepanekul
Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.
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Joonis 3. Päästekeskuse ja ameti tasandi traditsioonilised vertikaalse karjääri liikumisteed ja
haridusnõuded. Ameti tasandile oodatakse järelkasvu eelkõige päästekeskuse tasandilt.

