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SISSEJUHATUS 

 

 

Üha sagedamini tuleb tänapäeval ette ootamatuid ja ulatuslikke loodusõnnetusi ning 

keskkonnareostusi, mis avaldavad mõju nii elusloodusele kui inimestele. Kogemus on 

näidanud, et selliste õnnetuste puhul on vabatahtlike päästjate panus suure tähtsusega. 

Riigil on raske oma jõududega toime tulla ning tekib vajadus kiirelt mobiliseerida 

vabatahtlike. Suured õnnetused (tänu meedia poolt kajastatusele) mõjuvad emotisonaalselt 

ning appi on valmis tõttama ka need, kes ehk varem ei ole kunagi vabatahtliku päästjana 

tegutsenud. Sellistes olukordades pole niivõrd probleem vabatahtlike leidmises, vaid 

põhiküsimuseks kujuneb vabatahtlike päästjate tegevuse korraldamine ja koordineerimine. 

Sageli ei ole päästeteenistusel kohapeal piisavalt spetsialiste, et sündmuskohal läbi viia 

kiirkoolitust. Seega annaks edukaks koostööks sündmuste likvideerimisel eelnevalt 

vabatahtike koolitada.  

 

Vabatahtlike päästjate ühendustel on oluline roll tuletõrje- ja päästealaste teadmiste 

levitamisel ja sellealases ennetustöös, korraldades seltskondlikke üritusi, tuletõrjeõppusi ja 

tuleohutuspäevi, spordivõistlusi, noortelaagreid jne. 

Koostöö mittetulundusühingutega kasvab üldine teadvustatus ohutusvaldkonnast, aidatakse 

ennetada (kõik)võimalike õnnetuste teket ning paraneksid ehk suurõnnetuste (näiteks suurte 

metsatulekahjude) lahendamisega seotud inimtööjõu probleemid. 

 

Autor püstitab hüpoteesi, et praeguses koolitussüsteemis ei ole päästetöid tegevate 

mittetulundusühenduste potensiaali ja võimalused piisavalt efektiivselt kasutatud. 

 

Lõputöö eesmärk on välja pakkuda koolitusmudel ning selle rakendamise meetmed 

koolitamiseks päästetöid tegevate MTÜ-te (mittetulundusühing) liikmeid . 

 

Nagu näitasid eelmise aasta sündmused, ulatuslikud metsatulekahjud, rannikureostus on 

vajalik koostööd teha selliste abiorganisatsioonidega nagu abikomandod ja muud erinevad 

ühendused (Eesti Looduse Fond, Kaitseliit, Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühm, jne). 
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Päästeteenistuse seisukohast on eelistatud need organisatsioonid, kes on sõlminud eelnevalt 

koostöölepingu ja saanud selle raames vastava väljaõppe ning omavad elementaarset 

varustust. 

 

Põhja-Eesti Päästekeskuse statistikat vaadeldes selgub, et 2005 aastal oli abikomondode 

väljasõite 175 korda ja 2006 aastal väljasõite 490 korda. Põhiliselt reageerisid abikomandod 

maastiku- ja metsapõlengutele.(10) 
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1. OLUKORRA KIRJELDUS 

 

 

1.1 Vabatahtlikud päästjad 

 

Ühiskond on arenenud kodanikuühiskonna suunas, mille tulemusena on kasvanud 

kodanikualgatuse ja seega ka vabatahtliku tegevuse ehk kodanikuühenduste tähtsus 

ühiskonna toimimisel. Samasuunalised arengud toimuvad kogu arenenud maailma riikides. 

Inimressursi ja ohutu elukeskkonna väärtustamine on muutunud ka Eesti jaoks väga 

oluliseks. Vigastussurmade aina suurenev hulk ohustab ühiskonna stabiilsust ning me 

vajame sihipäraseid jõupingutusi selle protsessi peatamiseks. Üheks heaks võimaluseks on 

kaasata päästealasesse töösse vabatahtlikud organisatsioonid. Vabatahtlikel on selleks tööks 

vajalikud eeldused kõik olemas: oskusteave, kogemused, tihedad sidemed kohaliku 

elanikkonnaga, kontaktid piirkondlike asutuste ja organisatsioonidega. 

 

Selliste mittetulundusühingute töö päästeala edendamisel on suure kohaliku tähtsusega ning 

aitab kogukonnas kaasa turvalisema elukeskkonna kujundamisele. 

 

Päästealal tegutseb suur hulk mittetulundusühendusi ja seltsinguid, kelle ajalugu ulatub 

üleeelmisesse sajandisse. Tuletõrjeseltside tegevus on pika ajaloo vältel olnud väga laia 

ampluaaga: tulekustutamine, noortega tegelemine ning spordi-ja kultuurielu edendamine on 

vaid mõningad näited. Kodanikuühiskonna arenemine on soodustanud ühenduste loomist, 

mille tegevuse üheks väljundiks on ka turvalise elukeskkonna kujundamine ja päästealase 

ennetustööga tegelemine. Kodanikeühendused on ressurss, millel on kanda üha olulisem roll 

kogukonnakeskse võrgustiku loomisel (3, 19). 

 

Vabatahtlikul tuletõrjel on Eestis pikk ajalugu. Kohalikud tuletõrjeseltsid olid tegusad 

Nõukogude Eesti alguseni. Nõukogude Eesti ajal tekkis vabatahtlikust tuletõrjest 

sovhooside ja kolhooside rahastatud üksused, kus siiski tegeleti tuletõrjega muu töö kõrvalt. 

Peale sovhooside ja kolhooside lõppu kadusid ära nii rahastajad kui ka inimesed, kes olid 

varem aktiivselt tuletõrjega tegelenud. Suurtest ühiskonna muutustest tingituna, tegelesid 
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inimesed eelkõige enda elu korraldamisega ning vabatahtlike liikumise jaoks ei jätkunud 

aega ja jõudu.  

 

Näitena võib juurde tuua tuletõrjeühingutest seisuga 01.01.1986, kui tuletõrjeüksuste arv oli 

283, kelle liikmeskonda kuulusid 115 534 inimest, kellele lisandus omakorda 24 484 

noorliiget. Antud üksused olid varustatud kaasaegse tuletõrjetehnikaga. Üksuste arvu ja 

liikmeskonnaga oli tagatud see, et ühe üksuse teenindusraadius maal ei ületanud 10-12 

kilomeetrit. (2, 163 ) 

 

Praegu hõlmab traditsiooniline vabatahtlik tuletõrje Eestis umbes 60 (tabel) abikomandot 

ning mitmeid seltse ja seltsinguid. Antud abikomandod on paljuski nende kolhooside ja 

sovhooside meeskondade järelejäänud osa. Aktiivsed mehed on siiani suutnud tänu suurele 

entusiasmile ja kohaliku omavalitsuse toetusele suutnud säilitada oma kogukonnas 

vabatahtliku tuletõrje. Abikomando liikmed reageerivad väljakutsele nagu kutselised 

tuletõrjujad, kuid oma igapäevast tööd teevad nad mujal. Üldiselt on korraldatud selliselt, et 

abikomandode hoonetega seotud kulutuste eest hoolitsevad kohalikud omavalitsused, 

väljakutsete eest maksab ja koolitust korraldab päästeteenistus. 

 

Seltsid ja seltsingud tuld kustutamas ei käi, küll aga tegelevad nii vanemate kui nooremate 

inimeste õpetamisega, et õnnetusi ära hoida ning ka tuletõrjespordiga. Tekkimas on uusi 

mittetulundusühinguid, seltse ning seltsinguid. Mõned neist erinevad küll omaaegsest 

vabatahtlikust tuletõrjest, näiteks Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühm või Tartu 

üliõpilastest koosnev Alma Mater Firefighters. 

 

Kui abikomandod peaksid olema võimelised väljakutsele reageerima võimalikult lühikese 

aja jooksul, siis niinimetatud uut tüüpi vabatahtlikud tulekustutus- ja päästeautoga 

sündmuskohale ei sõida. Enamasti tulevad nad appi suurõnnetuste korral. Nii on Alma 

Mater Firefighters osalenud näiteks Pärnu üleujutuse tagajärgede likvideerimisel ning 

Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühm nii Loode-Eesti õlireostuse koristamisel, kui 

Kuusalu valla metsapõlengu kustutamisel. Samuti hoolitsevad kodanike turvalisuse eest, 

Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühma liikmed Aegna saarel suviti valves olles. 
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Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühm on koos päästekoertega mitmeid kordi osalenud ka 

kadunud inimeste otsimisel. Kõik rühma liikmed on läbi teinud 40 tunnise miinimum 

algõppe kursuse ning seejärel täiendkoolitused nii õlitõrje, esmaabi, otsingute alal, koolitus 

jätkub pidevalt. Väljakutsetel osaletakse töö ja pereelu kõrvalt siis, kui need seda 

võimaldavad. Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühm on ka üks suurima aktiivse 

liikmeskonnaga päästetöid tegev mittetulundusühing (105 aktiivset liiget mai 2007 

seisuga). 

 

Tabel 1. päästetöid tegevate mittetulundusühingute ja aktiivsete liikmete arv 

 
 mittetulundusühingud aktiivseid liikmeid 

Põhja-Eesti Päästekeskus 12 156 

Lõuna-Eesti Päästekeskus 15 49 

Lääne-Eesti Päästekeskus 29 120 

Ida-Eesti Päästekeskus 9 49 

KOKKU 65 374* 

 

*aktiivseid liikmeid 27.04.2007 seisuga (Päästekeskustest kogutud andmete põhjal) 

 

 

1.2 Eesmärgid arengukavades 

 

Päästeala vabatahtlike organisatsioonide tegevus jaguneb kolmeks suuremaks valdkonnaks: 

1. ennetus- ja selgitustöö; 

2. teenustööd (tulekustustus- ja päästetööd); 

3. kultuur ja sport. 

 

Nimetatud kolmest valdkonnast lähtuvalt saab kohalikul tasandil planeerida päästeasutuste 

ja vabatahtlike organisatsioonide koostööd vastavalt piirkondlikele ja 

mittetulundusühingute võimalustele ja vajadustele. Arendamist ja tähelepanu vajavad kõik 

kolm ning tihti on need ka üksteisega segunenud, kuid valdkondade eristamine aitab muuta 

koostöö arendamist selgepiirilisemaks mõlema osapoole jaoks.  
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Arengukavade eesmärgiks on omavaheline koostöö. Autor keskendub ennetus- ja 

selgitustöö ning päästetööde koostöö arengute kirjeldusele. 

 

Päästeteenistuse tulemusliku ning eduka tegevuse üheks aluseks on tihe siseriiklik ja 

rahvusvaheline koostöö. Siseriikliku koostöö õiguslikud ja korralduslikud alused on 

reguleeritud organisatsioonide vahel sõlmitud koostöölepingute või -protokollidega ning 

neid täiendatakse vastavalt välis- ja sisekeskkonnas toimunud muutustele. (4, 21) 

 

Põhilised siseriiklikud koostöövaldkonnad on teabevahetus, planeerimine, ennetustöö, 

koolitus ja õppused ning tegevus hädaolukorras. Aktiivne tegevus on suunatud töö 

edendamisele päästealaga seotud vabatahtlike organisatsioonidega, keda tänaseks on pisut 

alla saja. Lähiaastate peamine koostöövaldkond mittetulundusühingutega on päästealane 

ennetustöö. Paljud päästeala mittetulundusühingud on seotud tuletõrjespordiga, millel on 

Eestis pikaajalised traditsioonid ning mis omab olulist kohta ennetustöö, koolituse ja 

kogemuste vahetuse osas. 

 

Koostöö tõhustamiseks tuleb läbi Päästeameti eelarve ette näha sihtotstarbelised rahad 

vabatahtlike potentsiaali efektiivseks rakendamiseks. Rahade eraldamise aluseks peab 

eelnevalt sõlmima kahepoolsed koostöölepped määratlemaks vabatahtlike rolli ja ülesanded 

päästealal tegutsemiseks. Päästeosakondade ning vabatahtlike koostöös vajab esimese 

sammuna arendamist piirkonnaspetsiifiliste probleemide, riskide ja riskigruppide 

kaardistamine ning ennetus- ja selgitustööalased koostöövõimalused. 

 

Päästeala ennetustööd kujundatakse järgnevatest väärtustest lähtuvalt: kodanikuvastutuse 

toetamine, koostöö, avatus ja läbipaistvus, paindlikus, tõhusus ja mõjusus. Päästeameti 

arengukava loob head tingimused kodanikuvastutuse toetamisel, kus inimesed ise võtaksid 

vastutuse enda ja oma lähedaste ohutuse ja turvalisuse suurendamise eest. Vastavasisulised 

kodanikualgatused leiavad päästeasutuste poolt alati toetamist. Koostöö edukuse tagab hästi 

toimiv võrgustik, mis hõlmab riigi erinevaid tasandeid (ministeeriumid, ametkonnad ja 

kohalikud omavalitsused), eraettevõtjaid, kodanikeühendusi, meediat ja kõiki 

päästeasutusi.  
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Avatuse ja läbipaistvuse all on päästeteenistus avatud uutele ideedele ja ettepanekutele ning 

toetatakse igaühe algatust tegutseda turvalisema elukeskkonna loomise nimel. Ressursside 

jaotamine toimub selgete kriteeriumite alusel. Koostööpartnereid kaasatakse kindlaid 

protseduurireegleid järgides. Päästeameti teeb paindlikuks see, et ta tegeleb peamiste 

probleemide ja ühiskonda mõjutatavate trendide seirega ning vajadusel kujundatakse kiirelt 

ümber ressursijaotused (vahendid, inimesed, aeg). Tõhusus seisneb kasutatavate ressursside 

ja saavutatud tulemuste võimalikult soodsas suhtarvus. Mõjusus seisneb soovitud tulemuse 

saavutamiseks õigete meetmete valikus. (3, 24) 

 

Erinevate ühiskonnagruppide poolt on viimasel ajal üha sagedamini tõstatatud turvalisusega 

seonduvaid küsimusi. Kodanike algatusel on loodud ühendusi, mille kaudu ollakse ise 

valmis turvalisuse suurendamiseks midagi tegema (näit. Naabrivalve). Järjest enam näevad 

inimesed turvalisust laiemalt, mitte enam vaid kitsalt kuritegevuse seisukohast. Ennetusalal 

läbi viidud projektide kogemus näitab, et inimesed on valmis panustama enda ja oma pere 

kaitseks õnnetusjuhtumite eest. 

 

Ennetusalaste tegevuste läbiviimisel on kaasatud erasektorit, misläbi on kujunenud välja 

mõned kindlad koostööpartnerid ja toetajad. Koostöös osalenud partnerid on jätkanud ja 

suurendanud oma panust. Mittetulundussektori partnerid on abiks olnud inimressursi ja 

oskusteabega. Läbi projektikonkursside on lisaks tuletõrjeseltsidele leidnud mitmeid 

kodanikeühendusi, kes on asunud tegutsema õnnetusjuhtumite ennetamise ja inimeste 

õpetamise-teavitamisega selles vallas. Sellest lähtuvalt soovibki Päästeamet pidevalt 

täiendada koostööpartnerite ja -võimaluste ringi. Selleks tuleb leida võimalusi kohalike 

omavalitsuste osaluse suurendamiseks ja luua nn "rohujuure-tasandi" võrgustik; leida 

võimalusi erakapitali osaluse suurendamiseks, tagades selleks kindlad ja läbipaistvad  

koostöövormid; laiendada ja süvendada  koostööd mittetulundusühendustega, 

suurendades ühisprojektide mahtu ning määratledes konkreetsemalt delegeeritavad 

ülesanded; sõlmida ennetusalaste sõnumite edastamiseks kokkulepped meediakanalitega, 

tähtsustades  kohalikku meediat; tunnustada koostööpartnereid, kes on 

tähelepanuväärselt osalenud ennetustöös päästeteenistuse aumärkide, tänukirjade jm viisil. 

(3, 23) 
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1.3 MTÜ-de päästealast koolitust reguleerivad õigusaktid 

 

Õigusakt, mis reguleerib päästealast koolitust mittetulundusühingutele on - Siseministri 

17.12.2001.a määrus nr 101 „Päästeasutuste, mis ei ole ametiasutused, päästeala töid 

tegevate isikute atesteerimisnõuete kehtestamise kord ning atesteerimise perioodilisus ja 

kord”. Määrus tuleneb Päästeseaduse § 301, päästeteenistujate atesteerimise, lõige 2 alusel: 

päästeasutuste, mis ei ole ametisasutused, päästetöid tegevate isikute atesteerimisnõuete 

kehtestamise korra ja ning atesteerimise perioodilisuse ja korra kehtestab siseminister 

määrusega. 

 

Määruse üldeesmärgiks on reguleerida ettevõtte päästeallüksuse ning päästetöid tegeva 

mittetulundusühingu töötajate, kes teevad päästetöid, atesteerimise korraldamist, tagamaks 

nende ettevalmistuse piisaval ja ühtlasel tasemel. 

 

Määrus koosneb kolmest peatükist . Üldsätetes määratletakse nende isikute ring, keda 

atesteeritakse määruses toodud nõuete alusel. Määruses kehtestatakse ka kord päästetöid 

tegevale asutusele ”Päästeseaduse” § 8 alusel mittetulundusühingule, kes on sõlminud 

päästetööde tegemise lepingu Päästeametiga. Teises peatükis käsitletakse eelkõige 

atesteerimisnõuete olemust ja sisu ning nende kehtestamise korda. Atesteerimise 

miinimumnõuded füüsilise ettevalmistuse, hariduse ja väljaõppe osas päästetöid tegevatele 

isikutele kehtestab Päästeameti peadirektor käskkirjaga. Lisaks sätestatud 

miinimumnõudeid võib vajadusel täiendavaid atesteerimisnõudeid kehtestada Päästeameti 

kohaliku päästeasutuse direktor käskkirjaga. Väljaõppe ja töökorralduse ühtlustamise 

huvides on miinimumnõuete kehtestajaks Päästeamet. Kolmandas peatükis kehtestatakse 

põhitingimused, mille järgi on võimalik korraldada ja viia läbi atesteerimine. 

 

Lähtudes Siseministri 17.12.2001.a määrusest nr 101 ” Päästeasutuste, mis ei ole 

ametiasutused, päästeala töid tegevate isikute atesteerimisnõuete kehtestamise kord ning 

atesteerimise perioodilisus ja kord” § 3 lg 1 ja § 4 lg 1 on Päästeameti peadirektori 

käskkirjaga 21.05.2002 nr 53 kehtestatud miinimumnõuded päästeasutustele, mis ei ole 
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ametiasutused, tulekustutus- ja päästetöid tegevate isikute väljaõppeks. Antud käskkirja 

järgselt on kinnitatud õppekava, mille kohaselt peab väljaõpet teostama. 

 

Väljaõppe programmi maht on 40 õppetundi. Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised 

tulekustutus- ja päästetöödest. Kursus lõppeb eksamiga ning kursuse lõpetamist kinnitab 

tunnistus. 

 

 

1.4 Vabatahtlike päästjate koolitus välisriikides 

 

Kui paljud inimesed peavad tuleohutusalast kasvatust uueks tegevusvaldkonnaks, siis 

välisriikides on sellega tegeletud juba palju aastaid. On olemas erinevad õppeprogrammid 

ja kavad, keskendumaks vabatahtlike päästjate koolituse arendamisele ja nende väljaõppele.  

 

Teistes riikides kasuutusel oleva koolitusmudeli kirjeldamisel valis autor Soome ja 

Saksamaa koolitusmudeli. 

 

Soome Vabariik on olnud väga suureks toetajaks ja abistajaks koostöös Eesti 

päästeteenistusega alates 90 aastate algusest. Samuti iseloomustab Eesti päästeteenistuse 

kutseliste päästjate koolitus väga paljuski soomlaste koolituse põhimõtteid ja ülesehitust. 

Selline koolituse korraldamine on aegade jooksul ennast ka tõestanud. Samuti on Soome 

väga tõhusalt arendanud vabatahtlike päästjate koolitust.  

Saksamaa vabatahtlike päästjate koolituse valiku kasuks otsustas see, kuna neil on Euroopa 

kõige pikemaealisemate traditsioonidega ning suurema liikmeskonnaga vabatahtlike 

päästjate ühendused. 

 

1.4.1 Soome koolitusmudel 
 

Soome Vabariigis on tuleohutuse- ja päästeala õpetamisel tähtsal kohal ka erinevad 

üleriigilised organisatsioonid. Need tegelevad üleriigiliselt koolitustega ning proovivad 

inimestele erinevate viiside abil selgitada tuleohutuse tähtsust. Üheks suurimaks selliseks 
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organisatsiooniks on SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö). (9) See organisatsioon 

tegeleb põhiliselt erinevate tuleohutuse alaste projektide korraldamisega, mis on suunatud 

vabatahtlikuse arendamisele, koolitusele. Viiakse läbi erinevate teemadega koolitusi, mille 

käigus jagatakse spetsialistide koostatud õppematerjale, mida on edaspidi võimalik 

kasutada just vastavate tundide läbiviimisel. 

 

Joonis 1. põhi- ja täiendkoolituse korraldamine Soomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Põhikoolitus  Täienduskoolitus  

Vanemtõrjuja Päästekomandode esmaabi 

täienduskursus (25 t) 
 Päästekonadode 

kommunikatsiooni 

kursus (10 t) 

 Loomade päästmine 

(21 t) 
 

       
 Pinnaltpääste 

kursus (23 t) 
 Vanemtõrjuja 

täiendkursus (16 t) 
 Tulekahju 

saneerimise kursus 

(8 t) 

 

       
 Ohtlike ainete kursus 

(20 t) 
 Kehakultuuri kursus 

 (15 t) 
 Sisepõlemissimulaatori 

kursus  (18 t) 
 

       
 Õlitõrje kursus (20 t)  
  Tulekahju uurimise 

kursus (14 t) 
 Metsakustutus kursus 

(16 t) 
 

    
     

 Päästetööde kursus 
(21 t)  

  Kriisipsühholoogia 

kursus (13 t) 
 Suitsusukeldumis-harjutus 

harjutusmajas 
 

    
 Päästekomandode 

esmaabi kursus (30 t) 
     

  Alarmsõidukijuhi kursus 
(17 t) 

 Kaitsevahendid 

erandolukorras 
(10 t) 

 

-------------

--- 

   
Tõrjuja Suitsusukeldumise 

kursus (28 t) 
     

  Päästeautojuhi 

kursus (11 t) 
 

 

-------------

- 

   

   
Nooremtõrjuja Tulekustutustööde kursus 

Osad I ja II (50 t+12 t) 
 

   
 Teostus komando tasandil  

 Informatsiooni 

jagamine 

I, II ja III 
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Tulekustutustööde kursus on esimene mille peab läbima. Tulekustutustööde kursusele 

eelneb komandodes või nende noorteorganisatsioonides antud informatsioon 

päästevaldkonda puudutava töökorralduse kohta. Tulekustutustööde kursus koosneb kahest 

osast. Esimene osa annab põhilise valmisoleku töötamaks nooremtõrjujana, valmisoleku 

kergemate tüüpharjutuste sooritamiseks ning töötamaks kogenud paarimehe juhtimisel 

tavatulekahju olukordades. Teine osa annab ettevalmistuse töötamaks hingamisaparaadiga 

hingamiskõlbmatus keskkonnas. 

 

Suitsusukeldumise kursuse läbimine on nõutav kõikidelt suitsusukeldumist teostavatelt 

isikutelt. Kursusele pääsemise eelduseks on tulekustutustööde kursuse läbimine ja hea füüsiline 

vorm. Suitsusukeldumise kursus annab valmisoleku teostada tavapäraseid 

suitsusukeldumise operatsioone kogenud suitsusukelduja paarilisena. Päästekool kinnitab 

tulekustutustööde ja suitsusukeldumise kursuste õppeprogrammid. 

 

Enne esmaabi kursusele pääsemist on vajalik läbida tulekustutustööde kursus. Esmaabi 

kursus annab ettevalmistuse tundmaks ära ja abistamaks esmaabi vajavat inimest. Kursuse 

läbija oskab päästeauto varustuses olevate esmaabivahenditega õigeid esmaabivõtteid 

kasutades kanda hoolt kannatanu elutähtsate protsesside toimimise eest. 

 

Päästetööde kursuse eesmärk on anda ettevalmistus päästetööde sooritamiseks ja 

liiklusavariide likvideerimiseks. Kursuse läbinud päästja oskab tegutseda meeskonnavanema 

korraldustele vastavalt päästetöödel. 

 

Õlitõrjekursuse  läbinud päästja oskab meeskonna osana kasutada olemasolevat 

õlitõrjevarustust ning –vahendeid. Lisaks oskab päästja kasutada ning arendada omandatud 

teadmisi õlireostuste puhul. 

 

Ohtlike ainete kursuse eesmärgiks on teadmised ohtlike ainete klassifikatsioonist, 

teadmised võimalikest ohtudest ja kaitsevahenditest. Teadmised komandodes kasutusel 

olevatest ohtlike ainete mõõteriistadest ja oskus neid erivahendeid kasutada. 
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Pinnaltpäästekursusele pääsemise eelduseks on tulekustutuskursuse läbimine, ujumisoskus 

(400m / 12 min) ja hea füüsiline vorm. Pinnaltpäästekursus annab ettevalmistuse päästetööde 

sooritamiseks paarimehega veepinnalt või vahetult veepinna alt inimese, looma või vara 

päästmiseks, ilma sukeldumisvarustuseta. 

 

Esmaabi täiendkoolituse kursusele pääsemise eelduseks on esmaabi kursuse läbimine. 

Kursus täiendab esmaabi kursusel omandatud teadmisi ja oskusi ja selle keskseid teemasid 

ning võimalikke erinevat liiki õnnetuste esmaabi toiminguid. 

 

Kursused tuleks läbida eelnevalt mainitud järjekorras. Kursuste järjestamisel soovitatakse 

siiski arvesse võtta ka väljasõidupiirkonna iseärasusi. Kõikide kursuste programmid kinnitab 

päästekool. Pidevalt toimiva täiendkoolitusega säilitatakse ja arendatakse 

tegutsemisvalmidust. Liikmete täiendkoolitusi teostatakse vastavalt kohalikele vajadustele 

pidades silmas osutatavaid päästeteenuseid ning väljasõidupiirkonna iseärasusi ja võttes 

arvesse kutseliste päästjate vajadusi. 

 

1.4.2 Saksamaa koolitusmudel 
 

Saksamaal põhineb vabatahtlikus päästealal, soov iseennast aidata ja ka teist inimest hädas 

abistada. Selleks on suur hulk elanikkonnast koondunud vabatahtlikusse 

tuletõrjeorganisatsiooni. Need vabatahtlikud ühendused moodustavad kogu maad katva 

tiheda kodanikukaitse võrgustiku, mida suuremas asustatud punktides toetavad kutselised 

päästeüksused. 

 

Vabatahtlike tuletõrjujate väljaõpet reguleerib tuletõrjeteenistuse eeskiri, mille eessõna 

ütleb, et sama programmi võib kasutada ka kutseliste tuletõrjujate koolitamiseks kohtades, 

kus ei eeldata kutselistelt mingit erivõimekust. Eeskiri määrab ära miinimumi, soovitades 

õpet laiendada omal äranägemisel. (8) 
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Väljaõppes eristatakse kolme põhitasandit: (joonis 2) 

1. algväljaõpe ehk lülimehe koolitus; 

2. tehniline koolitus; 

3. juhtimiskoolitus. 

Lülitaseme koolitus koosneb kahest põhiosast. Esimeses osas õpitakse tundma tuletõrje 

põhivarustust ja omandatakse elementaaroskused mahus 70 tundi. Teises osas – 80 tundi - 

omandatakse konkreetsed rollid erinevateks päästetöödeks ja õpitakse tundma konkreetse 

komando päästevahendeid. Kahe osa vahepeal tuleb päästekoolis läbida sidekoolitus 16 

tundi ja suitsusukeldumise koolitus 25 tundi. Kokku seega kestab niiöelda algväljaõpe 191 

tundi ja see läbitakse reeglina kahe aastaga. 

 

Peale lülitaseme koolituse läbimist peab iga tuletõrjuja igal aastal saama vähemalt 40 tundi 

kordus- ja täiendõpet oma tuletõrjekomandos. Saamaks lüli (kahe- või kolmemeheline 

üksus) juhiks, tuleb läbida veel 35 tunnine juhtimiskoolitus tuletõrjekoolis.  

 

Tehniline koolitus võimaldab süvendada erialaseid teadmisi spetsiifiliste õnnetuste 

lahendamiseks või tuletõrjevarustuse kasutamiseks/hooldamiseks. Kursused toimuvad 

liidumaa tuletõrjekoolis ja kestavad reeglina 35 tundi, välja arvatud ABC-koolitus (keemia-

ja kiirguskaitse), mis kestab poole kauem. Eeskiri kirjeldab masinisti, ABC-õnnetuse, 

ABC- mõõtmise, ABC- saneerimise, hingamisaparaatide hooldamise ja muu varustuse 

hooldamise kursusi.  

 

Järgmise tasandi juhtimiskoolituse eelduseks on lülijuhi koolituse ja mõningate tehnilise 

koolituse kursuste edukas läbimine. Jaopealiku täiendkoolitus kestab 70 tundi, selle järel on 

võimalik omandada mitmesuguseid instruktorikursusi. Rühmapealikuks saamine eeldab 

veel täiendavalt 70 tundi õpet, seal edasi on võimalik läbida tuletõrjeühingu pealiku 

koolitus, staabitöö koolitus ja/või piirkonna tuletõrjeülema koolitus. Kõik 

juhtimiskoolitused toimuvad kohaliku liidumaa päästekoolis, mistõttu tuletõrjujatel on 

sarnane väljaõpe sõltumata sellest, kas nad on kutselised või vabatahtlikud. 
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Joonis 2. põhi- ja täiendkoolituse korraldamine Saksamaal 

 

 
 

Hingamisaparaadikandja 

25 tundi 

Lülimees (osa 2) 

80 tundi 

Lülipealik 

35 tundi 

Lülimees (osa 1) algõpe 

70 tundi 

Raadioside 

 16 tundi 

Tehniline abi 

35 tundi 

ABC 

õnnetus 
70 tundi 

ABC 

mõõtmine 
35 tundi 

Masinist 

35 tundi 

Muu kursus 

35 tundi 

Hingamisaparaatide 

hooldus 35 tundi 

Tuletõrjevahendite 

hooldus 35 tundi 

Jaopealik 

70 tundi 

ABC juhtimine 

70 tundi 

Suitsusukeldus 
koolitaja 

35 tundi 

Lülimeeste 
koolitaja 

35 tundi 

Side koolitaja 

35 tundi 

Masinisti 
koolitaja 

35 tundi 
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2. KOOLITUSE KORRALDATUS EESTIS 
 

 

2.1 Senised koolitused MTÜ-dele 

 

 

Abikomandode miinimumväljaõppena on Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud 

40-tunnine miinimum väljaõppeprogramm. Käskkirjas on ette nähtud kõikide liikmete, kes 

teevad tulekustutus- ja päästetöid koolitamine ning eksamineerimine. Päästekeskustest 

saadud info põhjal on antud kursuse läbinud ka kõik lepingutega seotud abikomandode 

liikmetest. 

Kursuse kestvus on kokku 40 tundi, neist 17 teoreetilist ja 23 praktilist õppetundi. Kursuse 

eesmärk on anda algteadmised tulekustus- ja päästetöödest. Vaadeldes väljaõppe 

programmi teemasid, siis peaasjalikult on kursus ülesse ehitatud, õppimaks kasutama 

tulekustutus- ja päästevahendeid ning tehnikat. Vaid 4 õppetundi on keskendunud 

tulekustutus- või päästetööde eriliikidele. Nendeks eriliikideks on liiklusavariid (1 tund), 

vahtkustutus (1 tund), eriohud (1 tund) (ohtlikud ained, gaasiseadmed, lõhkekehad, 

elektriohutus, muud ohud), metsatulekahjud (1 tund). Antud õppeprogramm baasil 

koolitatavate isikute teadmised vastavad vaid ühe osa päästetööde liikide likvideerimise 

suunast (tulekahju kustutamine hoonete väliselt ning metsa ja maastiku tulekahjud).  

Päästeteenistuste initsiatiivil on korraldatud kursusi erinevate õnnetuse liikide 

likvideerimiseks tehtavatel töödel. 

 

Nendeks kursusteks on olnud: 

1. Kaitseliidule metsatulekahjude õppepäevad; 

2. abikomandode autojuhtide alarmsõidukijuhi koolitused; 

3. koostöös Eesti Punase Ristiga otsingute alased koolitused; 

4. Eesti Looduse Fondile õlireostuse likvideerimise kursused; 

5. varingupääste, metsatulekahjude, päästetööde laagri ülesehituse, kadunud 

inimese otsimine looduses, õlireostuse korjetööde kursused ning otsingukoerte 

ja koerajuhtide koolitused Tallinna ja Harju Reservpäästerühmale. 
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2.2 Puudused koolituses 

 

Päästeteenistuse ootused vabatahtlike kaasamiseks on ennetustöö alased ja tulekustutus- ja 

päästetööde alased. Seega on loodud alused baasteadmiste andmiseks, kuid ei ole edasi 

arendatud täiendamaks inimeste teadmisi täiendkoolitustega. 

 

Päästetööde liigid millele saaks kaasata päästealal tegutsevaid mittetulundusühinguid: 

1. metsa- ja maastiku tulekahjud 

2. õlireostuse likvideerimine 

3. tulekahjude kustutamine hoonete väliselt  

4. suurõnnetuste logistiline toetus 

5. kadunud inimeste otsimine maastikul 

6. loodusõnnetuste likvideerimine (üleujutustel inimeste evakueerimine jne) 

7. esmaabi andjad õnnetustel 

 

Teiseks võimaluseks on kaasata vabatahtlike ennetustöösse, aga puuduvad 

väljaõppeprogrammid koolitamakas vabatahtlike ühendusi ennetustöö alaselt. Seda 

ettevalmistust ei taga ka 40 tunnine miinimum väljaõppekursus. 

 

Seega on päästealal tegutsevate mittetulundusühingute areng aeglane, kuna ei ole loodud 

eeldusi üleriigiliselt ühtsetel alustel koolitusi korraldada ja planeerida. Vabatahtlike 

organisatsioonidega on tegeletud probleemikeskselt (ehk kui on toimunud sündmus, siis 

peale seda tegeletakse aktiivsemalt antud sündmuseliigi likvideerimiseks tehtavate töödega 

- alates varustusest soetamisest, lõpetades koolitusega). 

 

Päästealal tegutsevate mittetulundusühingu liikmete koolitusel on ka seos motiveerimisega, 

organisatsioonid näevad, et nendega tahetakse tegeleda ja hakkavad rohkem panustama 

enda osalusse. 
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Probleemseks osutub ka koolituste korraldamine, mis tähendab, et koolitusi saab läbi viia 

ainult mittetulundusühingu liikmete põhitööst vabal ajal. Antud asjaolu kitsendab 

päästeteenistuse võimekust seda teha, kuna vabatahtlike suur hulk rakendab päästeala 

koolitajad nädalavahetustel tööle ning nende vähene arv ei taga igas piirkonnas koolituse 

läbiviimist.  

 

 

2.3 Täiskasvanute õpetamise alused 

 

Andragoogika on teadusharu, mis uurib täisikka jõudnud inimese isiksuse arengu 

seaduspärasusi eri tüüpi tegevuses ning mitmesuguste mõjurite toimel, et luua selle 

protsessi juhtimise teoreetilised alused (1, 7). 

 

Täiskasvanud erinevad üksteisest paljuski oma vanuse, arengutaseme, eelkoolituse kui ka 

kesksete eluprobleemide poolest ning seetõttu tuleb andragoogikas arvestada paljusid 

arengut mõjutavate tegurite toimeid ja seaduspärasusi. Andragoogiline didaktika on 

õppeteooria, mis uurib ja lahendab täisikka jõudnud inimeste õppimisega seotud probleeme. 

 

Tavapäraselt otsib didaktika vastust küsimustele: 

1. mida õpetada? (hariduse sisu) 

2. kuidas õpetada? (õppemeetodid) 

 

Lisaks kerkib täiskasvanute puhul ülesse veel kaks küsimust: 

1. milleks õpetada? (eesmärk) 

2. kellele õpetada? (täiskasvanud on erineva tasemega) (1, 67) 

 

Lähtuvalt eeltoodud punktides peabki hakkama koolitusmudelit ülesse ehitama eesmärgi 

põhiselt, kuna on olemas nii sihtgrupp, vajadused, kui ka täiskasvanud kellel seda teha. 

Kuna igal täiskasvanul on olemas mingisugune haridustase ning seega on tema harimine 

alati kas täiend- või ümberõppimine. 
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Oma eesmärgi saavutamisel lähtub andragoogiline didaktika järgmistest kriteeriumitest: 

1. kutseoskuse tase; 

2. vanus; 

3. haridus; 

4. huvi; 

5. eesmärk. 

 

Täiskasvanu õpetamisel tuleb arvestada seda, et tegemist on väljakujunenud isiksustega, 

kes võtavad välismõjutusi vastu sõltuvalt suutlikusest ja sotsiaalsest asendist. Kuna 

mittetulundusühingute liikmed on enda valmisolekut näidanud liikmeks astumisega, siis on 

nad ka suutelised uut omandama ja väljakutseid õppe näol vastu võtma. 

 

Õppimise tulemuslikkuse üle võib otsustada alles peale õppeprotsessi , mitte aga kohe selle 

käigus. Alles pärast õppimist avalduvad õppija kätumises muutused, mille aluselt saab 

otsustada, kas õppimine toimus või mitte. Õpetamise eesmärgiks on saavutada pärsivaid 

muutusi õppija psüühikas ja käitumises. Muutuda võivad nii inimese oskused ja võimed kui 

ka isiksuseomadused ja teadmised. (1, 70) 

 

Õppematerjali omandamisel tuleb keskenduda tähelepanule ja mälule. Sellest lähtuvalt 

tuleb õppematerjali ja koolitust planeerida selliselt, et õppija saab enda mõttetegevuse 

koondada võimalikult kitsale alale. See tähendab, et koolitus tuleb grupeerida konkreetse 

tegevuse keskselt (näiteks – metsatulekahjud, esmaabi jne). Mõtestatud meeldejätmine 

tähendab seoste loomist juba varem mälus olevaga. Seega koolituste planeerimisel lähtuda 

astme astmelt keerulisemate ja spetsiifilistemate eesmärkide poole püüdlemist. Sellega 

salvestatakse oskusteave ajju süsteemselt ja hiljem seoseid leida erinevate teavete vahel 

lihtsam.  

 

Täiskasvanute õpetamisel peab tähelepanu pöörama ka negatiivsetele, õppetööd 

takistatavatele asjaoludele. Kuna sageli on tegemist abikomandode liikmetega, kes on 

tulekustutustöid teinud pikema aja jooksul, siis on neil kustutustehnikatesse ja töövahendi 
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käsitlemises kujunenud välja omad seisukohad, mis omakorda pidurdavad uute teadmiste 

omandamist. 

Õppimise taset näitavad teadmiste talletamise täpsus ja maht ning teabe säilitamise kestus 

ja kvaliteet. Tähtis on, kui palju ning kui õigesti suudetakse omandatud teavet hiljem 

elustada ning rakendada. Kindlasti on oluline valida õige õpetamise meetod. 

 

Õppimine on aktiivne pingeline tegevus, mis nõuab enamasti argielu ümberkorraldamist ja 

ajakava tihendamist, sunnib loobuma nii mõnestki seinsest tegevusest, mille seas võib olla 

nii tühiseid kui ka tähtsaid toimetusi. Seetõttu eeldab õppimine kaalukaid motiive. 

Mittetulundusühingute liikmete koolitamisel on motivatsioon olemas, ehk läbi kodanike 

ühenduse kaalukamad püüdlused või huvi asjaga tegeleda. Tähtsustamaks liitumist 

mittetulundusühingutega anname me inimesele uue rolli või ülesande, mis tõstab ta 

eneseväärikustunnet, kuid eeldab uusi teadmisi või oskusi. Sageli ajendab 

eneseväärikustunde tõstmine ja enese maksmapaneku vajaduse rahuldamine ennast harima, 

kui see võimaldab parandada ühiskondlikku positsiooni. (1, 82-83)  

 

Täiskasvanute õpimotiive võib jaotada järgmiselt: 

1. praktilised; 

2. ühiskondlikud; 

3. tunnetuslikud. (1, 83) 

 

Mittetulundusühingu liikmeid võib liigitada ühiskondlikku õpimotiivi või tunnetusliku 

õpimotiivi alla. Ühiskondlike motiividena käsitletakse niisuguseid õpiajendeid, mille 

eesmärk on suhtlemisoskuste parendamine, prestiiži, autoriteedi, populaarsuse, mõjuvõimu 

saavutamine või tõstmine. Ühiskondlikud motiivid tekivad sõprade, inimesele tähtsate või 

lähedaste isikute arvamuste ja suhtumise mõjul. Sageli etendavad olulist osa elukogemused, 

rahulolu (soov seda suurendada või tagada). 

 

Tunnetusliku motiivid on seotud isiksuse arnegu ning nõudluse tasemega. Nad on kõige 

laiahaardelisemad ning mitmekesisemad, ühtlasi kõige perspektiivikamad ja isiksuse 

täiustumispüüdlusi kõige sügavamini mõjutavad tegurid. Inimest ajendavad teadmisi 
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omandama vajadus ühiskonna arenguga kaasa minna, soov mõista uusi nähtusi ning 

avastusi, elu uut moodi korraldada. Tihti kasvavad tunnetuslikud motiivid üle huviks. Suure 

huvi korral ei pelga inimene füüsilisi ega vaimseid raskusi ega kurda ajapuuduse üle. 

Andragoogika üks eesmärke ongi kujundada ning arendada inimestes püsivat huvi 

ühiskonas päevakorral olevate probleemide (töö kvaliteet, töödistsipliin, kehakultuur, 

alkoholism, looduskaitse jne) vastu. (1, 84) 
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3. ETTEPANEKUD TÕHUSAMA KOOLITUSMUDELI KOOSTAMISE JA 

KOOLITUSE JÄTKUSUUTLIKUSE OSAS 
 

 

Päästetöid tegevate mittetulundusühingute koolitusmudeli koostamisel on autor aluseks 

võtnud  hetkeolukorra, täiskasvanute koolituse eripärad, teistes riikides toimiva 

väljaõppesüsteemi ning pikaajaline koolitaja kogemus antud valdkonnas. Samatähtis, kui 

oskus tegutseda õnnetustel koos teiste organisatsioonidega, on oskus aidata ennast ja oma 

lähedasi õnnetusjuhtumite korral. Antud põhimõtet on arvestatud koolitusmudeli 

väljatöötamisel (joonis 3) ning see on see seatud ka üheks väljaõppe eesmärgiks. 

 

 

3.1 Koolitusmudeli tõhustamine 

 

Tulevikus tuleb väljaõppe efektiivistamiseks ning päästealal tegutsevate 

mittetulundusühingute liikmete motiveerituse tõstmiseks viia väljaõpe uutele alustele. 

Kehtestatud miinimum väljaõppeprogramm tuleb muuta vaid üheks väljaõppe osaks ning 

täiendada seda tulenevalt eriliigiliste sündmuste põhiselt täiendõppe kursustega. 

Täiendõppekursusi saab ka rakendada otsestele sihtgruppidele määratud isikkooseisu 

väljaõppes, kellele ei oleks vaja anda baasteadmisi 40 tunnise põhiõppe näol (näiteks: 

Kaitseliit, Eesti Looduse Fond, Eesti Punane Rist). Antud täiendkoolituse korraldamine 

neile abiorganisatsioonidele, tagab ühtsed alused õnnetuskohal töötamiseks. 

 

Väljaõpe jaotub päästealale orienteeritud mittetulundusühingute uute liikmete põhiõppeks 

ja täiendõppeks. Uute liikmete koolitus algab põhiõppega, mille läbivad kõik 

mittetulunudsühinguga liitunud liikmed. Põhiõppe maht on 40 tundi. Järgmise etapina 

läbitakse esmaabi kursus mahuga 16 tundi. Liikmed kes peavad juhtima alarmsõidukit, 

peavad läbima 32 tunnise alarmsõidukijuhi koolituse (alarmsõidukijuhi koolituse eeskirja 

nõue). Väljaõppekursuste programmid on kinnitatud Päästeameti peadirektori käskkirjaga. 

Iga etapp lõpeb teadmiste kontrolliga, milleks moodustatakse kohaliku päästeasutuse 

käskkirjaga komisjon, kes võtab vastu eksameid. Eksami sooritanud liikmetele 

väljastatakse vastav tunnistus. 
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Põhiõppe korraldajate ja läbiviijatena on Päästekeskuste koolitusbürood, kuna esmane 

mulje organisatsioonist peab olema positiivne ehk alustalad tugevad. Esmase ülevaate 

päästeorganisatsioonist kellega hakatakse koostööd tegema saavadki õppijad päästeala 

koolitajate kaudu. Koolitajate oskus, õigeid õpetamise aluseid jälgides, teemad loogilises 

järjepidevuses selgitada, aitab säilitada ja süvendada õppija motivatsiooni ning 

eneseteostusvõimalust. Koolitajatena kasutatakse päästeteenistuse spetsialiste, kes omavad 

koolituspraktikat ja kogemusi päästetööde juhtimisel ja läbiviimisel. Selline korraldus tagab 

ka päästeteenistuse eesmärkide parema selgituse sihtgrupile.  

 

Kui põhiõpe on läbitud, siis saab keskenduda täiendõppe läbiviimisele. Mis tulenevad 

kahest väljundi suunast: päästetööd ja ennetustöö. 

Arvestates teemade mahukust peab autor otstarbekaks kahe-kolme päevaseid täiendkursusi. 

Täiendkursused planeerida vastavalt päästetööde liikidele ja ennetustöö suunale, milleks 

on: 

1. ennetustöö alane kursus; 

2. metsatulekahjude kursus; 

3. õlireostuse likvideerimise kursus; 

4. päästetööde alane kursus; 

5. suurõnnetuste tugitegevuse kursus. 

 

Ennetustöö alane kursus sisaldab ennetuse alaseid suundasid ja strateegilisi eesmärke. 

Esmane käitumine õnnetuse korral, lapsed ja noored, kodude ohutus ja turvalisus ning 

koduväline ohutus ja turvalisus. 

 

Metsatulekahjude kursus sisaldab metsatulekahjude liike, metsatulekahjude 

kustutusvahendeid, töövõtteid, tehnikat ja taktikat. 

 

Õlireostuse likvideerimise kursus sisaldab naftasaadustega reostumise põhitõdesid, 

likvideerimiseks kasutatavaid vahendeid ja seadmeid ning töövõtteid. 
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Päästetööde alane kursus sisaldab erinevate päästeööde liikide likvideerimiseks tehtavad 

tööd. Päästeööde täiendõppe kursuse peamiseks sihtgupiks on abikomandod, kes saavad 

kutselisi päästjaid abistada liiklusavariidel, varingutel, tugitegevusena ohtlike ainete 

õnnetustel, loodusõnnetustel (üleujutused), abitusse seisundisse sattunud loomade 

päästmise tegevuses jne. 

 

Suurõnnetuste tugitegevuse kursuse raames antakse teadmisi päästetöödel toetava tegevuse 

teostamise võimalikusest. Toetavaks tegevuseks oleksid: toitlustamine, transportimine (vee, 

kütuse ja muu vajaliku vedu), baaslaagri ja välimajutuse korraldamine, ehitus- ja 

metsatööd, õnnetuspiirkonna piiramine ja muud tegevused. 

 

Kõikide täiendõppe kursuste eesmärgiks on koolitatavatele õpetamine päästeteenistuse 

võimekusest ja taktikate olemusest erinevate sündmuste likvideerimiseks tehtavatest 

töödest. Väljaõpe peab andma oskused kasutada õigesti õnnetuskohale toodud 

päästeteenistuse varustust ja vahendeid ning nad peavad suutma taktikaliselt õigesti 

koostööd teha teiste õnnetuskohal viibivate jõududega.  

 

Täiendkoolituste koolitajatena tegutsevad peamiselt vastava instruktori koolituse läbinud 

päästetöödele orienteeritud mittetulundusühingute liikmed. Vajaduse nende kaasamiseks 

sellesse tegevusse tingib suur koolitatavate hulk ning vähene koolitajate arv päästeala 

süsteemis. Autor ei eelda, et igas ühingus peaks olema vastava täiendkursuse instruktor, 

kuid instruktorite leidmisel ja koolitamisel võiks aluseks olla, et igas maakonnas on 

vähemalt üks vastava täiendkursuse koolitaja, kes on läbinud eelnevalt põhiõppe kursuse. 

 

Instruktori koolitus on otstarbekas läbi viia Sisekaitseakadeemia Päästekolledži 

Päästekoolis, kes on kursis vastavate kursuste korraldamiseks vajaminevate teadmiste ja 

vahenditega. Autor viitab Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekoolis kutselistele 

päästjatele korraldatud „Koolitaja I” ja „Koolitaja II” kursustele. Koolitus ühes 

õppeasutuses tagab ka ühtsed alused. Instuktori kursusel antakse baasteadmised koolituse 

korraldamise ja läbiviimise kohta. See tähendab seda et luuakse eeldused instruktoriks 
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saamisel ning seejärel orienteerutakse lisakursuse näol kindla valdkonna koolitajaks. 

Valdkonnad tulenevad täiendkursuste liikidest lähtuvalt (metsatulekahjud , õlireostus, jne). 

 

Joonis 3. põhi- ja täiendkoolituse korraldamise tõhustamine Eestis 

 

 

 

PÕHIÕPE 

Miinimum väljaõppe kursus 

40 t 

Tegevus noorliikmetega 

Sport, käitumine õnetuse korral, jne 

Alarmsõidukijuhi koolitus 

32 tundi 

Muu kursus 

Instruktori koolitus 

Metsa-  

tulekahjud 

Õlireostuse 

likvideerimine 

Ennetustöö 

alane 

Päästetööde 

alane 

Muu kursus 

PÕHIÕPE 

Esmaabi kursus 

16 t 

Päästetööde 

alane kursus 

 

Suurõnnetuste 

tugitegevus 

 

Õlireostuse likvi- 

deerimise kursus 

Ennetustöö alane 

kursus 

Metsatulekahjude 

kursus 

 

T
Ä
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N

D
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P
E

 



 28 

3.2 Koolitusmudeli rakendamine 

 

Selleks, et paraneks päästealal tegelevate mittetulundusühingutele seatud ootused ja 

nendele seatud eesmärkide täitmise tase, peab kõigepealt panustama koolitusse ja seda 

igakülgselt toetama päästeteenistuse poolt. 

 

Eesmärkide ja koolitusmudeli rakendamise meetmeteks on: 

1. vabatahtlike organisatioonide koolituse arengukava väljatöötamine; 

2. koolitusmudeli väljatöötamine läbi koolitustöögrupi ülesannete ning 

normdokumentide koostamine esitamaks kinnitamisele Päästeameti peadirektorile: 

a. koolitusmudeli väljatöötamine; 

b. miinimumkursuse (40 t) väljaõppeprogrammi kaasajastamine; 

c. täiendkoolituste väljaõppeprogrammide väljatöötamine. 

3. Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekooliga koostöö instruktorite 

koolitamiseks; 

4. päästetöid tegevate mittetulundusühingute koostöö päästeteenistusega. 

 

 

3.2.1 Koolituse arengukava väljatöötamine 
 

Päästetöid tegevate mittetulundusühingute koolitusmudeli rakendamise ja koolituse 

jätkusuutlikuse tagamiseks tuleb päästeteenistusel koostada mittetulundusühingute 

väljaõppe arengukava. See koostatakse lähimaks kolmeks aastaks. Ainult läbi selle on 

võimalik püstitatud eesmärke täita. Seda tehakse koostöös mittetulundusühingutega. 

Plaanid koostatakse järgides päästeteenistuse vajadust kaasata vabatahtlike ühendusi 

erinevatele õnnetustele, pidades silmas piirkondade iseärasusi ja kutseliste komandode 

taset. 
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Arengukavad peaksid sisaldama põhi- ja täiendkoolituse vajadused ning eesmärgid 

järgnevateks aastateks: 

1. väljaõppe üldeesmärgid; 

2. väljaõppe eesmärgid iga aasta kohta; 

3. väljaõppe prioriteedid tähtsuse järjekorras; 

4. koolitusvajaduste kaardistamine. 

 

Arengukava alusel saab luua koolituste aastaplaanid 

Koolituse arengukava põhjal koostatakse vastavalt regiooni siseseid koolituse aastaplaane. 

Koolituse aastaplaanid koostab päästeteenistus, kes vastutab plaanide koostamise ning 

täitmise eest. Plaanid koostatakse koostöös mittetulundusühingutega ja nad võivad 

piirkonniti erineda. Erineda võivad ka mittetulundusühingute enda eesmärkidest tulenevalt, 

millega seoses tuleb tagada ka piisav paindlikkus. Aastaplaanides näidatakse arengukava 

teostus järgnevaks aastaks, näiteks planeeritavad kursused ja nende toimumisajad, 

koolituste rõhuasetused. Planeerimise eesmärgiks on toetada  päästealal tegutsevate 

mittetulundusühingute liikmete koolituste kvaliteeti. 

 

Aastaplaanide põhjal koostatakse kvartaalsed õppeplaanid, plaanid võib koostada terveks 

aastaks või mõneks kvartaliks korraga. Kvartaalse õppeplaanide koostamisel peab 

arvestama eripära, et tegemist on inimestega, kes koolitavad ennast põhitööst vabal ajal 

ning reeglina saab see toimuda nädalavahetustel. Kvarataalne õppeplaan peab olema teadlik 

koolitatavatele pikka aega ette, et nad saaksid enda tegevusi vastavalt planeerida. 

Kvartaalne õppeplaan sisaldab lisaks aastaplaani informatsioonile veel: 

1. koolituste päevakorralisuse; 

2. koolitusteemad; 

3. koolituspaigad; 

4. võimalik kasutatav varustus; 

5. koolitusviisid- teoreetiline tund või praktiline; 

6. koolituse eest vastutavad isikud. 
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Koostöö tõhustamiseks tuleb läbi Päästeameti eelarve ette näha sihtotstarbelised rahalised 

vahendid mittetulundusühingu liikmete koolitamiseks. Eelarve kava vajalikkus seisneb 

selles, kuna koolituse korraldamisega tekivad palju kulutusi õppematerjalile, koolitajate 

tasustamisele, toitlustamisele, transpordile. 

 

 

3.2.2 Normdokumentide koostamine 
 

Päästeameti poolt on loodud koolitustöögrupp, mis tegeleb koolitusega seotud küsimuste 

lahendamisega ja suuna parendamisega. Antud töögrupile tuleb ülesandeks teha 

olemasoleva miinimumväljaõppe kursuse väljaõppeprogrammi kaasajastamine ning 

koolitusmudelis väljapakutud täendkursuste väljaõppeprogrammide väljatöötamine.  

Väljaõppe ühtlustamise huvides, ettepaneku tegemine Päästeameti peadirektorile nende 

väljaõppeprograammide kehtestamine üleriigiliselt. 

 

 

3.2.3 Koostöö päästeõppeasutusega 
 

Koolituse korraldamisel ja parendamisel ja selle ühtsetele alustele viimisel on otstarbekas 

koondada päästeala koolitajad ning välja töötada ühtsed alused. 

Töötada välja koostöös koolitustöögrupiga instruktorite väljaõppekavad ning läbi viia 

instruktorite koolitused Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekoolis. Kuna puudub ka 

ühtne õppematerjal koolitamiseks, siis koostada koostöös Päästekeskuste 

erialaspetsialistidega õppematerjal ning metoodiline juhend õppetundide läbiviimiseks. 

Metoodiline juhend on kogumik koolitajale täiendõppekursuse läbiviimiseks. See sisaldab 

kursuse eesmärke, kursuse sisu, koolitaja juhendit, loengu- ja harjutuseplaane, 

näitlikustamisvahendid fotode, slaidide õppevideote jms näol. 
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3.2.4 Päästetöid tegevate mittetulundusühingute koostöö päästeteenistusega 
 

Täiendada päästetöid tegevate mittetulundusühingute koostöölepingute sisu kaasamiseks 

neid ennetustöö alasesse selgitustöösse elanike hulgas. 

Suurendada kaasamist päästealal tegutsevaid mittetulundusühinguid erinevate ürituste 

läbiviimisel (probleem maapiirkondades, kus inimesed rohkem hajutatud ning kutselisi 

päästjaid raske igalepoole saata), osaledes oma sõnumiga kõigil päästeala ja ennetustööga 

ühisosa omavatel üritustel.  

Korraldada perioodiliselt ümarlaua dialooge päästeteenistuse ja mittetulundusühingute 

vahel, arutamaks eesmärke ja arenguid. 

 

Kaasamine abikomandosid kutseliste komandode komandosisesesse koolitusse, mis 

omakorda süvendab koostööd omavahel. Samuti kaasata sobivatele päästeteenistuse 

sisestele kutselistele suunatud erialase täiendõppe kursustele. Näiteks on kaasatud Tallinna 

ja Harjumaa Reservpäästerühma liikmeid, Põhja-Eesti Päästekeskuses toimuvatele, 

Tallinna ja Harjumaa operatiivteenistuste koostöökursusele. 

 

Autor teeb ettepaneku kaasata kutseliste päästjate hulgast igale päästealal tegutsevale 

mittetulundusühingule oma mentor, kes oleks ühenduslüliks päästeteenistuse ja 

mittetulundusühingu vahel. Analoogne näide Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Tallinna- ja 

Harjumaa Reservpäästerühma vaheline koostöö, kus eestvedajaks niinimetatud projektijuht, 

kes on päästeteenistuse töötaja. Sellega tagatakse hea infoliikumine ning arengu 

jätkusuutlikus. 

 

Päästeteenistustel kaasata oma päästealal tegutsevaid mittetulundusühinguid vabaaja 

ühisüritustele. Sellega näitab päästeteenistus välja head tahet nendega koostööd teha. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Lõputöö eesmärk oli välja pakkuda koolitusmudel ning selle rakendamise meetmed 

koolitamaks päästetöid tegevate mittetulundusühingute liikmeid. 

Autor leidis omapoolseid lahendusi päästetöid tegevate mittetulundusühingute 

efektiivsemaks kasutamiseks, läbi tervikliku koolitusmudeli. 

 

Autor lähtus hüpoteesist, et praeguses koolitussüsteemis ei ole päästetöid tegevate 

mittetulundusühingute potensiaal ja võimalused piisavalt efektiivselt kasutatud. 

 

Päästetöid tegevate mittetulundusühingute koolitusmudeli koostamisel võttis autor aluseks 

koolituse hetkeolukorra, täiskasvanute koolituse eripärad, teistes riikides toimiva 

väljaõppesüsteemi ning pikaajaline koolitaja kogemus antud valdkonnas. 

 

Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate mittetulundusühingute koostöö 

päästeteenistusega, koolitusmudeli tõhustamine ja koolitusmudeli rakendamine. 

Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade eesmärkidest 

õigusaktides ja arengukavades, mis reguleerivad mittetulundusühingute päästealast 

koolitust. Lisaks antakse ülevaade vabatahtlike päästjate koolituse korraldusest 

välisriikides. Teises peatükis analüüsis autor läbiviidud koolituste tõhusust ning 

läbiviidavate koolituste puudusi. Kolmandas peatükis teeb autor omapoolsed ettepanekud 

koolitusmudeli tõhustamiseks ning selle rakendamiseks. 

 

Selleks, et paraneks päästealal tegelevate mittetulundusühingutele seatud ootused ja 

eesmärkide täitmise tase, peab kõigepealt panustama koolitusse ja seda igakülgselt toetama 

päästeteenistuse poolt. 

Autor loodab, et tehtud ettepanekuid rakendatakse päästeteenistuse ja päästealal tegutsevate 

mittetulundusühingute omavahelises koostöös ning antud koolitusmudeli rakendamine 

annab märgatava panuse turvalisema elukeskkonna loomiseks. 
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SUMMARY 
 

The title of my final thesis is „Rescue trainings of non-profit organisations performing 

rescue services”. 

 

The thesis is formatted according to the directive nr 1.1-5/132 called „The Instructions for 

the Final Thesis Writing” which is confirmed by the rector of the Public Service Academy 

on the 16th of December 2004. Lenght of this document is 34 pages and it is written in 

estonian. Summary is in english. 

 

Main keywords of the thesis are cooperation between Rescue Service and non-profit 

organisations performing rescue services, intensifying and implementation of training 

model. 

 

The goal of the thesis is to propose training model and it´s implementation actions to train 

members of non-profit organisations. 

 

The final thesis contains three chapters. An overview of goals of legal regulations and 

development plans that regulate non-profit institutions rescue trainings is given in the first 

chapter. In addition to that an overview of voluntary rescuers trainings abroad. 

In the second chapter of the thesis the author analyses efficiency and shortcomings of  

implemented trainings. 

In the third chapter the author makes his own suggestions how to intensify and implement 

training model. 
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