
KINNITATUD  
Kaitseväe Akadeemia ülema  
26.09.2019 käskkirjaga nr 77 

 
 

Õppekava nimetus Pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK) spetsialistile  

Õppekava nimetus inglise 
keeles Battalion staff-officer course for specialists 

Õppe tüüp  Täiendusõpe 

Õppekavarühm Riigikaitse 

Õppevorm Täiskoormusega õpe 

Õppeasutus Kaitseväe Akadeemia (KVA) 

Õppekava maht 270 akadeemilist tundi 

Õppe nominaalkestus Kuni 7 nädalat 

Õppekava kinnitamine KVA ülema 26.09.2019 käskkiri nr 77 

Õppekeel Eesti keel 

Õpiväljundite 
saavutamiseks vajalikud 
teised keeled Inglise keel 

Kandideerimistingimused Puuduvad 

Õppekavale asumise 
tingimused 

Läbitud staabiohvitseri sõjaline baaskursus (SOSBK). 
Suunatud kursusele Kaitseväe peastaabi personaliosakonna 
poolt.  
Kursuse nimekirja arvamine KVA ülema käskkirjaga. 

Õppekavajärgne 
spetsialiseerumine Puudub 

Õppekava eesmärgid Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni 
lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning 
tehnikatest, ühtlasi kujundada nende arusaama jalaväerühma 
ja -kompanii lahingutegevusest,  võimaldamaks kursuse läbinul 
täita juhendamisel staabiohvitseri ülesandeid pataljoni 
lahingutegevuse planeerimisel sõjaajal.  

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab Eesti riigikaitse ülesehitust, tasandeid ning riigikaitses 

osalejate ülesandeid; 
2) mõistab sõjateooriale tuginedes tänapäevase sõja olemust 

ning lahingutegevust kujundavaid tegureid; 
3) teab maaväe lahingutegevuse aluseid ning mõistab nende 

seoseid lahingutegevuse planeerimise ja staabitööga; 
4) mõistab jalaväerühma ja jalaväekompanii võimeid ja 

tegutsemisprintsiipe jalaväepataljoni lahingutegevuses; 
5) mõistab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse 

planeerimisel ning osaleb juhendatult otsuse vastuvõtmise 
protsessis. 

Õppekeskkond Õppeklass, maastik 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid Tunnistus 

Lõpetamisel antav auaste Ohvitseri auastme puudumisel on kursuse läbimine eelduseks 
nooremleitnandi auastmele esitamiseks.  

Lõpetamisel antavad 
õigused Puuduvad 

Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest: 
1) riigikaitse ja lahingutegevuse alused, 114 akadeemilist 

tundi; 



2) staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess 
ning pataljoni lahingutegevuse planeerimine, 114 
akadeemilist tundi; 

3) pataljoni lahingutegevuse planeerimise praktika, 42 
akadeemilist tundi.  

Õppekava läbimine  Õppekava õppeainete läbimine on kursuslasele kohustuslik. 
Õppetöö viiakse läbi kuni kolme nädalaste tsüklitena 
ainekavade ja tunniplaanide alusel KVA väljaõppeplaanis 
määratud aegadel.  

Õppekava lõpetamise 
tingimused 

Õppeainete läbimine positiivsetele tulemustele.  
Pärast auditoorse töö lõppu aasta jooksul „Pataljoni 
lahingutegevuse planeerimise praktika“ (42 akadeemilist tundi) 
läbimine. 

Lisainformatsioon  

 
 
PATALJONI STAABIOHVITSERI KURSUS (PSOK) SPETSILALISTILE 
ÕPPEAINED, EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 
 

Kood Õppeained 

Maht 
akadeemilistes 

tundides Hindamine 

TO19.27 Riigikaitse ja lahingutegevuse alused 114 tundi Mitteeristav 

TO19.28 

Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise 
protsess ning pataljoni lahingutegevuse 
planeerimine 114 tundi Mitteeristav 

TO19.29 
Pataljoni lahingutegevuse planeerimise 
praktika 42 tundi Mitteeristav 

 

Õppeaine kood TO19.27 

Õppeaine nimetus Riigikaitse ja lahingutegevuse alused 

Maht  114 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised riigikaitse 
ülesehitusest, sõjapidamise (sh manööversõja) põhimõtetest, 
maaväe lahingutegevuse alustest ning jalaväerühma ja 
jalaväekompanii lahinguvõimetest ja tegevusprintsiipidest, et 
toetada jalaväepataljoni staabi lahingutegevuse planeerimisest 
arusaamist. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) mõistab sõja olemust, seda mõjutavaid tegureid, 

sõjategevuse ulatust, tasandeid ning omavahelisi seoseid; 
2) mõistab manööversõja põhimõtteid ning teab nende 

rakendamise võimalusi; 
3) teab laiapindse riigikaitse olemust (sh liitlaste rolli 

kaitsevõime tagamisel) ning sõjaliste ja mittesõjaliste 
struktuuride koostöö põhimõtteid; 

4) teab sõjalise valmisoleku osiseid; 
5) teab lahingufunktsioone, lahinguruumi jaotamise võimalusi 

ning pataljoni lahingüksuste jaotust ja võimeid; 
6) teab lahinguteeninduse- ja toetuse kasutamise võimalusi ja 

põhimõtteid; 
7) teab taktikaliste maismaategevuste jaotust ja kaasnevaid 



tegevusi; 
8) mõistab jalaväerühma ja jalaväekompanii lahinguvõimet 

ning nende rakendamist kaitses ja pealetungil pataljoni 
koosseisus; 

9) teab taktikalise vastase võimeid ja tegevuse põhimõtteid 
kuni motolaskurbrigaadi tasemeni.  

 

Õppeaine kood TO19.28 

Õppeaine nimetus Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess 
ning pataljoni lahingutegevuse planeerimine 

Maht  114 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised staabitöö 
protseduuridest ja otsuse vastuvõtmise protsessist ning 
esmane kogemus staabiohvitserina pataljoni lahingutegevuse 
planeerimisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab pataljoni staabi organisatsiooni, tüüpe, koosseise, 

võimekusi ja ülesandeid; 
2) teab juhtimis- ja tegevustsükli jaotust, toimimispõhimõtteid 

ning ülema ja staabiliikmete rolli ning ülesandeid; 
3) teab staabitöö tehnikaid; 
4) teab otsuse vastuvõtmise protsessi ning erinevate staabi 

sektsioonide ülesandeid lahingutegevuse planeerimisel; 
5) teab käsu liike ja saab aru erinevate käskude 

eesmärkidest; 
6) mõistab staabiohvitseri rolli ja vastutust pataljoni 

lahingutegevuse planeerimisel. 

 

Õppeaine kood TO19.29 

Õppeaine nimetus Pataljoni lahingutegevuse planeerimise praktika 

Maht  42 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on kinnistada kursuslase teadmisi pataljoni 
otsuse vastuvõtmise protsessis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) kasutab staabiohvitseri ülesannete täitmisel omandatud 

põhimõtteid ja tehnikaid; 
2) tegutseb juhendatult pataljoni staabis määratud 

staabiohvitseri rollis lahingutegevuse planeerimisel.  

 

 


