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ÕPPEKAVA KINNITATUD 
 

 

               /allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Meelis Rattas 

Juhatuse liige 

Koolitaja: 
E-Katedraal Koolituskeskus OÜ 
 
Õppekava nimetus: 
Põhjamaade tööohutuskaardi koolitus (rohelise kaardi koolitus)  
 
Õppekavarühm: 
Teenindus / tööstus ehitusrajatistel, tsiviilrajatistel 
 
Sihtgrupp:  
Inimesed, kes soovivad töötada Soomes või teistes Põhjamaades. Kursuse edukas läbimine on  
Soome ettevõttesse tööle kandideerimise eelduseks 
 
Õpiväljundid:    
Koolituse läbinu: 

 Teab Põhjamaal töötades oma õigusi, kohustusi ja vastutust 
 Tunneb ära ühisel töömaal esineda võivad ohud 
 Oskab valida ohutud töövõtted 
 Teab, kuidas ohtusid ennetada 
 Tunneb Põhjamaade tööohutusalast seadusandlust ja oskab seda rakendada 

 
Õpingute alustamise tingimused: põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat 
 
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 8  
 
Õppe sisu: 

 Ühistöökoht ja vastutus ühisel töökohal 
 Töökeskkonna ohud ja ohutuse tagamine 
 Tellija ja teenuse osutaja tehtavad valikud 
 Lepingute koostamine 
 Tellija 
 Teenuse osutaja 
 Renditöö 
 Riskianalüüs 
 Töökeskkonna ohutusega seotud vastutus 
 Tööohutus ja töötervishoid 
 Töökeskkonna ohud ja nende tuvastamine 
 Sissejuhatus töökohale 
 Töökeskkonna spetsialist, töökeskkonnavolinik 
 Tööinspektsioon 
 Tööandja kohustused, õigused ja vastutus 
 Ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon 
 Ohutuse nulltolerants 
 Majanduslikud mõjud 
 Risikijuhtimine 
 Koormatustegurid 
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 Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas 
 Tutvustusprogrammi sisu  
 Turvaline tööpäev 
 Töövahendite, masinate ja seadmete kasutamine 
 Tõstetööd, nende mõiste ja teostamine 
 Kukkumisoht 
 Töötamine suletud ja kitsas ruumis 
 Keemilised ohutegurid 
 Eritööd 
 Tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas 
 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht 

 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Teooriaõpe    toimub    õppeklassides 
 
E-Katedraal Koolituskeskusel on tegutsemisaadressil 2 õpperuumi: 
 
1) kuni 50-kohaline toolidega (abilaudadega) varustatud õpperuum 
2) 20-kohaline laudade ja toolidega varustatud õpperuum 

 
Õppeklassid on varustatud dataprojektoritega ja arvutitega, mis võimaldavad kasutada 
aineõpetajate poolt koostatud digitaalseid esitlusprogramme 
 
Olemas on audio- ja videotehnika õppefilmide esitamiseks. Õppeklassides on õppijal 
võimalik kasutada avalikku internetti. Samuti on olemas sisustus ja vahendid 
vahepauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jms) 
 
Õppematerjalide loend:  

 Soome tööturvalisuse õppematerjalid 
 Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid 

 
Lõpetamise tingimused:  
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine teooriakoolitusel (8 tundi) ning kirjaliku testi 
sooritamine 
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 
Koolituse lõpus sooritatakse kirjalik test. Kui testis on õigesti vastatud vähemalt 75% 
küsimustest, loetakse koolitus läbituks 
 
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:  
Koolituse läbinuile väljastatakse Soome tööohutuskaart (nn roheline kaart ehk 
työturvallisuuskortti), mis kehtib 5 aastat ning mille omanikud registreeritakse Soome 
Tööturvalisuskeskuse andmebaasis 
 
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 
Koolitaja omab Soome tööturvalisuse koolitaja litsentsi 
 
Õppekava kinnitamise aeg:  
9.mai 2018 
 


