
 
Õppekava nimetusÕppekava nimetusÕppekava nimetusÕppekava nimetus:  
Soome tööhutuskaardikoolitus. 

 

Koolitaja:Koolitaja:Koolitaja:Koolitaja:     
Kustutaja OÜ/Tondi Koolituskeskus 

 

Õppekavarühm:Õppekavarühm:Õppekavarühm:Õppekavarühm:     
Töötervishoid ja -kaitse 

 

Sihtgrupp:Sihtgrupp:Sihtgrupp:Sihtgrupp:     
Inimesed, kes töötavad ühistel töökohtadega töömaadel nt masina- ja elamuehitajad, koristajad, 

transporttöölised. 

 

ÕpivälÕpivälÕpivälÕpiväljundid:jundid:jundid:jundid:     
Koolituse läbinu:  

Teab koolituse seaduslikke aluseid 
 

Tunneb ehitusplatsi tööolme tagamise nõudeid Teab 

töötajate ja tööandjate kohustusi 
 

Teab töötajate ja tööandjate õiguseid Oskab 

tegutseda tööõnnetuste korral Teab osapoolte 

vastutuse põhimõtteid 
 

Tunneb Soome riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid  

Analüüsib töökeskkonna ohutegureid 

 

Õpingute alustamise tingimused:Õpingute alustamise tingimused:Õpingute alustamise tingimused:Õpingute alustamise tingimused:     
Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.  

 

Õppe kogumaht Õppe kogumaht Õppe kogumaht Õppe kogumaht akadeemilistes tundidesakadeemilistes tundidesakadeemilistes tundidesakadeemilistes tundides::::     
8 akadeemilist tundi. 

 

ÕppeÕppeÕppeÕppe    sisu:sisu:sisu:sisu:    
 

1.Ühine töökoht 

Vaadatakse, millised on ühise töökoha tundemärgid. Osapoolte funktsioonid tööohutuse korraldamisel.Vastutus. 

Töötervishoid. Lühiajalised tööload. 

2.Kollektiivne ohutus 

Töökoha riskianalüüs. Koormus- ja ohutegurid ning nende vastumeetmed. Majanduslikud mõjud ettevõttele, kui 

on juhtunud õnnetus. 

3.Kohanemine 

Saabumine uude töökohta. Ettevõtet ja töökohta puudutav koolitus. Eesmärgid. 

4.Tööpäev ühisel töökohal 

Tööriistad ja seadmed. Tööohutusmanuaalid. Tõstetööd- ja seadmed. Redelid ja tellingud. Töötamine mahutites. 

5.Tegutsemine kriisiolukorras. 

Tegutsemine kriisiolukorras. Esmaabi. Päästeplaan. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:Õppekeskkonna kirjeldus:Õppekeskkonna kirjeldus:Õppekeskkonna kirjeldus:     
Õpe toimub koolitusklassis. Võimalus on viia koolitusi läbi ka tellija ruumides. 
Koolitusklassid on varustatud esitlusvahenditega ning õppematerjalidega.  

 

Kasutatavad õKasutatavad õKasutatavad õKasutatavad õppematerjalidppematerjalidppematerjalidppematerjalid::::    



 
Õiguseallikad 
Ohutus- ja tegutsemisjuhendid 

 
Soome Tööohutuskeskus poolt koostatud 

õppematerjalid 

 

LõpetaLõpetaLõpetaLõpetamise tingimused:mise tingimused:mise tingimused:mise tingimused:     
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine teooriakoolitusel ja kirjaliku testi sooritamine. 

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:     
Hindamismeetod – kirjalik valikvastustega test, vastatud õigesti  75% valikvastustest; 
 

 

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:     
Koolituse lõpus väljastatakse ajutine ajalise kehtivusega tunnistus paberkandjal. Kolme nädala jooksul peale 

koolituse läbimist saadetakse osalejale posti teel  plastikkaart – Työturvalisuuskortti, mis kehtib viis aastat. 

    

Muu teaMuu teaMuu teaMuu teaveveveve::::     
Kõik koolituse edukalt läbinud isikud registreeritakse Soome Tööhutuskeskuse poolt peetavas registris. 

 

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,    õpiõpiõpiõpi----    või töökogemuse kirjeldvõi töökogemuse kirjeldvõi töökogemuse kirjeldvõi töökogemuse kirjeldusususus: 
 
Koolitaja on Soome Tööohutuskeskuse poolt atesteeritud, on osalenud pidevalt igaastastel koolitaja täiendõppe 
koolitustel.  

 

KKKKinnitainnitainnitainnitatudtudtudtud: : : : 01.04.202301.04.202301.04.202301.04.2023    


