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Lühendid. 
 
RÕ - Riiklik õppekava 

PS - Päästeseadus 

ETA - Elutegevuse turvalisuse alused 

MTÜ - mittetulundus ühing 

KS - Kodanikukaitse selts  

ОБЖ  - основы безопасности жизнедеятельности  (Elutegevuse turvalisuse alused) 

SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) - Soome päästealane keskliit
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1. Sissejuhatus 
 

Tuli ei vali oma ohvreid ning paraku osutuvad nendeks tihti lapsed (vt joonis 1). Kuigi 

tuleohutusnõuete tundmaõppimine ja täitmine on keerukas sõltub sellest paljude laste elu ja 

tervis ning seepärast peame sellesse valdkonda suhtuma tõsiselt ning  harima kodanikke 

varajasest koolieast kuni täiskasvanuks saamiseni välja.  

 

Seetõttu peab üldhariduslikes koolides õpilaste tuleohutusalase õpetamise metoodika kuuluma 

pedagoogide täiendusõppesse, et nad oskaks lihtsalt ja arusaadavalt selgitada tuleohutusalaseid 

teadmisi õpilastele. Konkreetne õpetamine peab väljenduma teoreetiliste küsimuste lihtsas ja 

arusaadavas edasiandmises ning tulekahju korral tegutsemise õpetuses, mis kinnistatakse 

praktiliste harjutustega. 

 

Laste turvalisuse probleemid on alati aktuaalsed ning turvalisuse tase ei saa ilmselt kunagi olema 

lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid rahuldav. Hetkel on Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku 

õppekavasse küll kaasatud turvalisuse osa, kuid puudub teave kuivõrd ning millise metoodika 

alusel õpetajad õppekava turvalisuse osas esitatud tuleohutusalased  teadmised õpilastele edasi 

annavad  ning kas sellesse töösse on kaasatud ka päästestruktuuride töötajad. Antud küsimustes 

täpset infot omamata on tulevikus raske välja töötada  tuleohutus -ja päästealaseid  

õppeprogramme ja metoodikat. 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada  tuleohutusalaste teadmiste hetkiseseis Eesti 

põhikoolides ja gümnaasiumides ning uuringu andmetele tuginedes pakkuda välja võimalikud 

koolitusskeemid tuleohutusalase väljaõppe korraldamiseks Eesti põhikoolides ja 

gümnaasiumides. 

 

Lõputöö kirjutaja käsitleb seadusakte, mis reguleerivad tuleohutus-ja päästeala korraldamist ja 

koolitamist Eesti põhikoolides ning gümnaasiumides. Seadusaktidest tulenevalt analüüsib 

diplomand tuleohutusalase väljaõppe taset Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides ning tulenevalt 

lõputöö järeldustest näidatakse kui suurt rolli mängib riik tuleohutus-ja päästeala koolitamisel 

põhikoolides ja gümnaasiumides. 
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Lõputöö põhiosa koosneb uuringust. Uuring andis ettekujutuse tuleohutus -ja päästeala 

koolitamise hetkiseseisust Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides. 

 

 2. Laste põletuste ja söövituste statistika 2000-2001 

 
Joonis 1. 

 
                        Laste põletuste ja söövituste statistika 2000-2001 haiglasviibimise ja diagnoosi alusel.                    
                           Allikas: ametlik Eesti tervishoiustatistika      

         

  
                      
<1a.  

           
<1a.  1-4 a.      1-4 a.  5-9 a.  5-9 a.    10-14 a. 10-14 a. 

  

                                

Poisid 

                

Tüdrukud Poisid 

                    

Tüdrukud Poisid    Tüdrukud   Poisid Tüdrukud 

           2000 58                       

           

40 263          204 143 106 254 131 

           2001 
                      

60 

                  

36 273 

           

202 131 99 189 106 
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3. Teoreetiline taust 
 

  3.1 Seadusaktid, mis reguleerivad tuletõrje -ja päästeala koolitust 
põhikoolides ja gümnaasiumides 

Hädaolukordade vältimise ja kriisireguleerimisalane koolitus üldhariduskoolides toimub 

vastavate riiklike õppekavade alusel.  

Eesti seadusandlus reguleerib tuleohutust piisaval määral. Hädaolukorraks valmisoleku seadus 

(edaspidi HOVS)§31 kohaselt märgin, et kohalikel omavalitsustel on õigus nõuda ettevõtjatelt ja 

kooli juhtidelt tuleohutuse õppuste läbiviimist. 

 

Põhikoolides ja gümnaasiumides toimuvad tuleohutuse tunnid Riikliku Õppekava (edaspidi RÕ) 

raames vastavalt HOVS § 30 p 1 ja Päästeseaduse (edaspidi PS) 30 (5)p 2. Antud paragrahvid 

sätestavad, et  põhikoolis ja gümnaasiumis korraldatakse tuleohutus- ja päästealast koolitust RÕ 

alusel. RÕ on vastu võetud Vabariigi Valitsuse 25.01.2002. a. määrusega nr 56. 

Ülalmainitud HOVS §31 annab kohalikele omavalitsustele õiguse nõuda koolijuhilt tuleohutuse 

õppuste läbiviimist.  

Võttes aluseks siseministri määruse  nr 55 “Tuleohutuse üldnõuded”, saab koolijuht määrata 

isiku, kes vastutab tuleohutusnõuete täitmise eest objektil terviklikult. Tuleohutuse eest vastutava 

isiku ülesannete hulka kuulub regulaarne personali ja õpilaste tuleohutusalane juhendamine ning 

väljaõpe. Konkreetseid kohustusi reguleerib määruse “Tuleohutuse üldnõuded” §11. 

Selle inimese vastustuste hulka kuulub tegevusplaani koostamine inimeste evakueerimiseks ja 

keskkonna kaitsmiseks tulekahju korral ning korraldada vähemalt üks kord aastas töötajatele ja 

õpilastele treeninguid tegevusplaani omandamiseks ning tegevusvalmiduse omandamiseks ja 

tegevusvalmiduse tagamiseks ohuolukorras. 

Tegevusplaani koostamisel tuleb kasutada “Tuleohutuse üldnõuded” Lisades 3 ja 4 etteantud 

makette. 

Vastavalt ülalmainitud määrusele Lisa 1 punktile 4, on vastutav isik  kohustatud organiseerima 

õpilastele tuleohutuse-ja päästealaseid vestlusi ja õppusi.  

Personali ja laste koolitamisele tuleb kaasata peale objekti spetsialistide ka tuletõrje- ja päästeala 

spetsialiste. 
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3.2  Olukorra analüüs vastavalt seadusaktidele 

 

RÕ kuuendas peatükis on nimetuse all  “Turvalisus“ lahti kirjutatud õpilaste tuleohutusalase 

väljaõppe teemad ja eesmärgid. Õppekava on vanuse järgi jagatud neljaks kategooriaks, mis on  

õppeprotsessi silmas pidades loogiline. Tuleohutusalase väljaõppe teemasid lähemalt uurides 

tundub, et mõned teemad võivad olla lastele keerulised, näiteks kiirgus ja mürgitavad ained, eriti 

kolmanda-kuuenda klassi õpilasi silmas pidades. Suurt rolli õppeprotsessis mängib õpetaja, kelle 

ülesandeks  on mõned senitundmatud asjad lastele arusaadavalt ära seletada. 

Vaieldamatult lastele, kes õpivad 3-6 klassis on need väga kõrged nõudmised, ning diplomandile 

tundub, et praktikas nad neid teadmisi ei omanda. Võimalik, et vanemate klasside õpilased 

omandavad teadmise tuleohutusest, kuna omavad elukogemust ja on saanud piisavalt teadmisi 

RÕ põhiainetest. 

Koolides ei ole sellise tasemega õpetajaid, kelle teadmised tuleohutusalast oleksid kõrged. See 

on riigi probleem, kuna riik peab rahastama ja korraldama pedagoogide väljaõpet, läbi viima 

praktilisi õppuseid kõikides riigiasutuses, sealhulgas ka koolides. PS § 27 p 6 kohustab riikliku 

tuleohutusejärelevalvet teostama tuleohutusalast selgitustööd. Kuid Eestis puudub 

organisatsioon, mis tegeleks tuleohutuse teadvustamise ja ennetamisega riikliku järelevalve all. 

Loomulikult, Päästeamet korraldab teatud õppusi koolides ja lasteaedades:  lastele näidatakse 

tuletõrje autosid ning tehnikat, kuid sellest kindlasti ei piisa. Selleks, et kindlustada lapsi sellel 

alal täielike teadmistega, peaksid koolides olema erialaõpetajad, kelle teadmised võiksid anda 

lastele ettevalmistuse kõrgel tasemel.  

Selliseid õpetajaid aga ei ole. Seda võib diplomand kinnitada lähtudes oma uurimustööst –

küsimustikust, mida ta  analüüsib käesoleva lõputöö  kolmandas peatükis  

See tähendab, et peaülesandeks jääb ikkagi õpetajate teadmiste laiendamine selles valdkonnas. 

Õpetajate teadmistest ja oskustest sõltuvad laste tulevased teadmised, kaasaarvatud ka 

tuleohutusalal.  

 

Iga töötaja (pedagoog), kes võetakse tööle on kohustatud saama tööandjalt (koolijuht) 

tuleohutusalase õppe, alus “Tuleohutuse üldnõuded”  Lisa 1 p 5. Vastavalt “Tuleohutuse 

üldnõuded” § 11 organiseerib koolijuht iseseisvalt ja viib läbi tuleohutusalase õppe. Kogu 

vastutus selle tegevuse eest lasub koolijuhil või isikul, kes on  tema poolt määratud. 

(Tuleohutuse üldnõuded § 6 p 8). Õppe läbiviimist peaks finantseeritama kooli poolt,  mis 

omakorda on suur probleem. 
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Vastavalt seadusele omab kooli personal tuleohutusalaseid teadmisi, aga küsimus on selles, kas 

õpetajatel on teadmisi piisavalt, et neid õpilastele edasi anda? 

Juhul, kui koolijuhil on võimalus palgata tuleohutusalase õppe läbiviimiseks erafirmasid, siis see 

asjaolu parandab tunduvalt ettevalmistuse taset.  Diplomand, kirjeldab peatükis 3.4 konkreetsete 

erafirmade tööd.  

Kuna riigil puudub raha koolides tuleohutusalaste koolituste ja õppuste läbiviimise 

finantseerimiseks, tuleb välja töötada programmiline metoodika, mis aitaks pedagoogidel  või 

tuleohutusjärelevalve ametnikel tuleohutusalaseid õppusi õpilastele läbi viia.  See programm 

aitaks õpetajatel paremini orienteeruda tuleohutuse valdkonnas. Metoodika peab sisaldama nii 

abimaterjale, kui ka vajalikke juhiseid tegutsemiseks. Käesoleva lõputöö lisas 1 üritab diplomand 

välja tuua mõned skeemid selle metoodika väljatöötamiseks.  

 Sellised asjaolud nagu õppuste ja koolituste mittefinantseerimine riigi poolt, tuleohutuse õppuste 

läbiviimise metoodika puudumine annavad võimaluse koolijuhtidel korraldada tuleohutusalaseid 

õppusi oma äranägemise järgi. Sellest faktist tulenevalt ongi tingitud õpetajate ettevalmistuse 

nõrk tase ja laste vähesed tuleohutuse alased teadmised.  

Ilmselt ei tasu oodata seni, kuni riik hakkab finantseerima koole, vaid koolidel endil tasub 

midagi ette võtta. Näiteks, hea lahendus oleks tuleohutuse süvaõppega klassiruumide loomine 

mõnedes koolides. Need klassid peaksid kujunema metoodilisteks kabinettideks õpetajate 

ettevalmistamisel, aga  ka abivahendiks õpilaste paremaks ettevalmistamiseks tuleohutuse 

meetmete valdkonnas. 

Arusaadav, et selliste klasside loomine ei saa toimuda ilma Päästeameti osaluseta, aga tulevikku  

silmas pidades võiksid koolid juba iseseisvalt hakkama saada ja see oleks riigile palju odavam. 

Praegu eksisteerivad igas koolis füüsika, matemaatika või keelte süvaõppe klassiruumid. Idee 

tasandil võiks arendada seda head traditsiooni ning luua koolidesse tuleohutuse süvaõppega 

klasse. Süvaõppega tuleohutussuunitlusega klassiruumis võiks olla minimaalne näidisseadmete 

kogus, mis aitaks äratada õpilastes huvi aine vastu. Konkreetne klass annaks täiendavat 

ettekujutust tuleohutusalasest seadusandlusest ja preventsioonist  ning saaks ette valmistada 

põlvkonda, kes saab hästi aru riigi turvalisuse tähendusest. Diplomand arvab, et selliste õpilaste 

teadmiste tase osutab kõrgeks ja nõutuks.   
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3.3  Naaberriikide koolides läbiviidava tuleohutus- ja päästealase koolituse 
meetodite tutvustus  

 

  

   3.3.1  Venemaa õppeasutustes läbiviidava tuleohutus – ja päästealase koolituse alused 

 

Üheks põhjuseks, mis on tinginud ОБЖ – Основы безопасности жизнeдеятельности   

(Elutegevuse turvalisuse alused, edaspidi ETA) täismahulise kursuse juurutamisel Venemaa 

koolides ja kutseõppeasutustes on pedagoogilise kaadri defitsiit antud distsipliinis. Selle 

probleemi lahendamiseks loodi 1995. aastal Moskva Haridustöötajate Kvalifikatsiooni Tõstmise 

Instituudis elutegevuse turvalisuse aluste õppe-metoodiline laboratoorium, mille prioriteetseteks 

töösuundadeks on ETA programmi realiseerimises osalevate mistahes kategooriaga 

haridustöötajate kvalifikatsiooni tõstmine. Lisaks, aitab konkreetne programm õppejõude ja 

osalejaid varustada õppe- ja metoodiliste vahenditega, käsitluste, soovituste, kontroll- ja 

testülesannete ning täiendusõppe jaotusmaterjalide ettevalmistamisega. ETA peaeesmärk on 

õppejõudude eesrindliku pedagoogilise kogemuse üldistamine ja levitamine. 

 

ETA laboratooriumi poolt teostatav kvalifikatsioonitõstmise süsteem baseerub juhendajate ja 

pedagoogilise kaadri ettevalmistusel läbi mitmetasemeliste kursuste. 1998/1999. õppeaastal 

läbisid antud süsteemi alusel koolituse mitmest erinevast kategooriast kuulajad: 64 ETA 

õppejõudu-organisaatorit, 32 erialaõpetajat, kes viisid ETA-alast õppetööd läbi erinevates 

klassides. Lisaks läbisid programmi 32 kohalike omavalitsuste spetsialisti ja 

munitsipaalmetoodikut, ligikaudu 400 erialaõpetajat, pikapäevarühmade kasvatajat ja 

haridusasutuse juhti. 

Ühtekokku tõstis  ETA-alast kvalifikatsiooni 520 erinevatest kategooriatest Moskva 

haridustöötajat. 

 

Selle kõrval tegeleb laboratoorium veel õppeasutuste kaadriküsimustega, varustamaks neid ETA-

spetsialistidega. Selles valdkonnas on sisse seatud alalised koostöökontaktid piirkondlike 

haridusjuhtidega, Tööhõive Komitee osakondadega, sõjaväe komissariaatidega ning 

Reservväelaste Ümberõppekeskusega. 

 

Laboratooriumi poolt läbiviidavatel kursustel on täheldatud osalejate kasvu erialaõpetajate, 

reservohvitseride, erinevate teaduslike uurimisinstituutide, laboratooriumite ja 
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konstrueerimisbüroode spetsialistide osas, kelle ettevalmistuse profiil sarnaneb ETA 

kooliprogrammi sisule.  

 

On välja kujunenud ETA-spetsialistide kursustejärgse täiendõppe süsteem, mis hõlmab endas 

igakuiseid ühepäevaseid koolitusi novembri ja jaanuari koolivaheaegadel. ETA kursustejärgne 

täiendõppe süsteem hõlmab tsiviilkaitse alusel toimuvaid üritusi õpetajatele õppe-metoodika 

keskuses ning haldusringkondade baasil ETA-alaseid instrueerimis-metoodilisi üritusi 

põhikoolides õppekursuse õpetajatele õppemetoodika täiustamiseks ja klassiväliste ürituste 

läbiviimiseks. ETA laboratoorium on kogu oma töö ülesehitanud tihedas koostöös Moskva 

Haridustöötajate Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudi juhtimisel, ealise psühholoogia,  

tehnoloogia, humanitaardistsipliinide ja loodusteaduste kateedritega, Moskva Riikliku 

Pedagoogilise Ülikooliga ning Ealise Füsioloogia Instituudiga. Erilist tähelepanu pööratakse 

saadud teadmiste praktilise rakendamise kaasaegsete tehnoloogiate omandamisele kursustel 

osalejate poolt. 

 

Täie veendumusega võib öelda, et neis Moskva õppeasutustes (ning neid on enamik), kus 

teadvustati ETA kursuste sotsiaalset vajalikkust, on need kantud õppe-kasvatusprotsessi 

organiseeritud kujul. Neid võetakse kuulajate, pedagoogiliste kollektiivide ja lastevanemate poolt 

vastu positiivselt. 

 

Sellel foonil ei saa kaastunnet ja meelekibedust esile kutsumata jätta Vene Föderatsiooni 

Haridusministeeriumi seisukoht, mille kohaselt teiste distsipliinide integreerimise egiidi all 

lahustub niivõrd tähtis uus haridusvaldkond nagu “Elutegevuse turvalisuse alused” teiste 

õppeainete hulgas, mis tegelikult praktikas vähendab selle õppeaine efektiivsust olulisel määral. 

Kujunenud olukorda tuleks võimalikult kiiresti parandada.  

 

Ei saa öelda, et tuleohutuse tagamine õppeasutustes ja õpilastele tuleohutuse küsimuste 

selgitamine oleks jäänud välja linnavõimude tähelepanu orbiidist. Moskva linnavalitsuse poolt 

on vastu võetud mitmeid määrusi ja korraldusi selle probleemi lahendamiseks. Näiteks, vastavalt 

Moskva Linnavalituse esimehe korraldusele № 535-РП 20.05.98, on Moskva ГУВД (riigi  

sisekaitse ministeerium) Riikliku Tuletõrjeteenistuse Valituse (УГПС) poolt koostöös Moskva 

Hariduskomiteega teostatud õppeasutuste varustamist tuleohutusalaste plakatitega stendidel. 

Moskva Riikliku Tuletõrjeteenistuse Valituse ülema käskkirjaga on igale õppeasutusele 

kinnitatud Riikliku Tuletõrjeteenistuse konkreetne töötaja, kes on kõikide tuleohutusealaste  

küsimuste kuraatoriks. 
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Lõpetuseks, 10. augustil 1999 aastal kinnitati Moskva Linnavalituse määrusega №722 Moskva 

linna vabatahtlike tuletõrjeüksuste määrustik. Võeti vastu neli peamist määrust: tuleohutuse 

järelevalve mittekoosseisuliste inspektorite kohta, vabatahtlike tuletõrje  komandode, 

tuleohutuse-tehniliste komisjonide ja noorte tuletõrjujate komandode kohta. 
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3.3.2   Soome Vabariigi õppeasutustes läbiviidava tuleohutus– ja päästealase koolituse 

alused 

 

 

Soome Vabariigis reguleerib tuleohutus- ja päästealase koolituse korraldamist 

Päästeteenistuseseadus (Pelastustoimilaki). Päästeteenistuseseaduse viiendas peatükis § 20 on 

öeldud: 

Vald vastutab koolituse eest. Vallal tuleb: 

1) organiseerida  elamute ja valla haldusalas olevate  asutuste  vastutavate inimeste ning  

kriisireguleerimisorganisatsiooni liikmete koolitust; 

2) juhtida äride ja ettevõtete riskianalüüside valmistamise koolitust; 

3) hoolitseda selle eest, et kutselisel tuletõrjel ja valla tuletõrje eraldipaiknevatel 

meeskondadel oleks vastav koolitus. 

 

Päästeteenistuseseadusest tulenevalt peab vald tagama tuleohutus- ja päästealase väljaõppe 

läbiviimise koolides kuna koolid kuuluvad Soome Vabariigis valla haldusalasse.  

Samuti kuuluvad Soome Vabariigis valla haldusalasse päästeasutused ning päästeasutuste kaudu 

toimub valla koolides tuleohutus- ja päästealase koolitamise korraldamine. Selline 

koolitussüsteem tagab hea kvaliteedi päästeala spetsialistide näol. 

Teiseks alternatiiviks on Soome Vabariigi koolides  tuleohutus- ja päästealase koolituse 

läbiviimine erinevate päästealaste organisatsioonide poolt, kes koostavad õppematerjale ja 

üleriigilisi heategevusüritusi. Üheks suuremaks päästeala ühendavaks organisatsiooniks on 

SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö). SPEK korraldab koolides mitmendat aastat järjest 

üleriigiliselt  toimuvat võistlust “ Nou hätä!”. 

“ Nou hätä!” – kampaania on kooli ja kohaliku päästeasutuse ühistöö moodus. Kampaania käigus 

koolitatavad õpivad, kuidas ise vältida ohusituatsioone ja kuidas toimida ohusituatsioonides. 

Õpetajad saavad kampaania käigus tasuta õppematerjale ja koolitusi viivad läbi kogenumad 

SPEK-i lektorid. Kampaaniast on kasu ka kohalikule päästeasutusele kuna SPEK- i lektorid 

oskavad paremini edasi anda spetsiifilisi teadmisi päästealal.  

SPEK on üleriigiliselt välja töötanud õppematerjale, õppevideoid ning muud tuleohutus- ja 

päästeala puudutavat lektüüri. Muidugi on SPEK-i tegevus osaliselt ka äri tegemisele suunatud, 

sest nende koostatud õppematerjalid on tasulised. 

SPEK teeb koostööd Soome Vabariigi Siseministeeriumiga. 

Lõpetuseks võib öelda seda, et Soome Vabariigis on tuleohutusalaste teadmiste edasiandmine 

kooli personalile ja õpilastele jäetud spetsialistide hooleks ning selline süsteem tagab 
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seadusandlusest tulenevalt väga kõrge kvaliteedi. Seda tõestab Soome Vabariigi madal 

hukkunute arv tulekahjudes ning  elanikkonna oskus käituda ohusituatsioonides. 
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3.4  Koolides ja asutustes tuleohutusalase koolituse läbiviimisega 
tegelevad organisatsioonid. 

 

Erilist tähelepanu tahan pöörata Eesti MTÜ Kodanikukaitse seltsile (edaspidi KS). Nimetusest 

saab aru, et tegu on mittetulundusühinguga. KS on Rootsi Tsiviilkaitse Liidu ja Eesti Päästeameti 

koostööprojekt. Esimesed kontaktid leidsid aset juba 1993 aastal. 

 1997 aastal koostas Rootsi Tsiviilkaitse Liit projekti  kodanikukaitsealase töö arendamiseks 

Balti riikides. Rootsi Tsiviilkaitse Liit sai Rootsi Päästeameti kaudu Rootsi Kaitseministeeriumilt 

raha, et aidata Balti riikides luua vabatahtlikke organisatsioone kodanikukaitseks rahu- ja sõja 

ajal.  

 

Projekti hakkasid juhtima Rootsi Kodanikukaitse Liidu poolt Stefan Källman ja Harry Sepp. 

Eestis registreeriti Kodanikukaitse Selts Tartus 18.11.1998.a. Seltsi loomise idee tekkis 

Kaitseliidu noortejuhtidel, kes viibisid 1996.a. Rootsi Tsiviilkaitse Liidu poolt korraldataval 

kursusel “Hitta Vilse” – eksinud laps metsas. 

Kodanikukaitse Selts alustas projektiga “Otsi Otti”. Tänu Rootsi Tsiviilkaitse Liidule on Eesti 

MTÜ Kodanikukaitse Selts saanud teha palju koolitusüritusi: väljaõppe on saanud 10 

instruktorit, kellel on õigus õpetada täiskasvanuid ja kes on kahe aasta jooksul läbi viinud 34 

koolitust 766 lasteaia kasvatajale ja algklasside õpetajale. Koolitusi lastele on toimunud 47 

korral. Ka õppematerjalide ja trükiste väljaandmine on saanud teoks tänu Rootsi Tsiviilkaitse 

Liidu finantseerimisele. 

 

Koostööd on tehtud veel Jõhvi omavalitsuse, Rakvere omavalitsuse ja Kabala valla tasandil.  

Tihenenud on kokkusaamised Rootsi Tsiviilkaitse Liidu esindajate ja Päästeameti juhtkonna 

tasandil ning arutatud edaspidiseid koostöövõimalusi. Üheks koostöö ürituseks on toimuv 

kodanikukaitse instruktori kursus, mida toetab omafinantseerimisega Päästeamet. 

 

Oluline on see, et seltsi sihtgruppide hulgas on ka üldhariduskoolide õpilased alates VI klassist 

kuni gümnaasiumi lõpuni. KS välja töötatud õppeprogramm ja programmi  eesmärk on 

teadvustada ühiskonnas eksisteerivaid ohte, mis ei ole likvideeritavad –  paljud neist on aga 

õigeid käitumisreegleid jälgides välditavad. 
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KS välja töötatud õppeprogrammi teemad langevad kokku RÕ punktidega, kuid ei sisalda RÕ 

täismahus. 

KS plaani järgi, kestab kursus 180 minutit. Täitsa loogiline, et nii lühikese ajaga ei ole võimalik 

kõiki vajalikke teemasid läbi vaadata, rääkimata sellest, et laps kõigest aru saab. 

 

Teised firmad, mis tegelevad tuleohutusõppuste läbiviimisega on eraettevõtjad ja nende teenused 

on tasulised. Erafirmade arv ei ole suur, aga piisav konkurentsi tekkeks. Konkurents on tavaliselt 

kvaliteedi tõstmise ja hinna languse vahend.  

Suuremas osas on eraettevõtte eesmärgiks müüa oma teadmisi, teha kursused võimalikult 

huvitavamaks ja tõele lähedasemaks. Peaaegu kõik erafirma töötajad on tihedalt seotud 

tuletõrjetööga ja teavad hästi mida tuli endast kujutab. Tuues tundides ette reaalseid juhtumeid 

elust ja oma tööst, äratavad nad õpilastes huvi konkreetse teema vastu, mis on õppeprotsessis  

peamine. Eriti oluline  on see siis, kui õpilaseks on laps. Saades aru, mis on tuli ja mõistes 

sellega seonduvaid ohte, saab õpilane ettekujutuse sellest kuidas neid vältida ja võimalusel ka 

oma jõududega likvideerida.  

 

 

Igas firmas on välja töötatud õppekava, mille järgi peetakse loenguid. Aluseks on võetud määrus 

nr 55“Tuleohutuse üldnõuded “, PS ja HOVS . Loengud tuleohutusalasest seadusandlusest 

peetakse personali ja õpetajate jaoks. Lastele mõeldud loengute aluseks on võetud RÕ Vabariigi 

Valitsuse määrus nr 56. 

Kahjuks on selle tulemuseks aga, et tuleohutuspropagandaga tegelevad ainult eraettevõtted, aga 

mitte riik.  Eraettevõtted oskavad anda tasemel  tuleohutusalast koolitust pidades silmas nii 

õpilasi kui koolide personali.   
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4. Tuleohutus- ja päästealase koolituse hetkeseisu kajastav 
uurimus 

 

4.1 Uuringu eesmärk ja hüpotees 

 

    Uuringu eesmärgiks on  välja selgitada: 

 tuleohutusalaste teadmiste hetkeseis ja koolituste läbiviimise olukord Eesti põhikoolides ja 

gümnaasiumides  

  õpetajate tuleohutusalaste teadmiste ja ettevalmistuse tase RÕ-s ettenähtud nõuete 

täitmiseks. 

 

Hüpotees:  

 õpetajate tuleohutus- ja päästealased teadmised ei vasta õppekava turvalisuse osas 

ettenähtud teadmiste tasemele 

  koolides ei viida piisavalt läbi õppetunde ja õppusi selles valdkonnas  

  õpilaste tuleohutusalased teadmised on puudulikud. 

 

4.2 Meetod. 

 

 

Läbiviidud uuringus kasutati andmete kogumiseks originaalküsimustikku, mis koosnes 

kuuest  blokist. Blokkide jaotus on järgnev: 

 toimuva koolis riiklikus õppekavas ettenähtud tuleohutuse- ja päästealaste 

õppetundide maht 

 õpetajate ettevalmistus 

 õppetöös kasutatavad õppematerjalid 

 õppemahud 

 õppused 

 sotsiaal-demograafilised andmed 

Küsimustikku sai täita ainult elektroonilisel kujul.  
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4.3    Protseduur 

 

     1.   Uuringuks sobiva küsimustiku väljatöötamine toimus järgnevalt: 

     a)   üldinfo kogumine (ajurünnak Päästeametis: koosoleku organiseerimine, põhiküsimuste 

läbivaatamiseks esitamine 

     b)   Riikliku Õppekava 6 peatüki läbitöötamine  

     c) esmase küsimustiku koostamine 

 

      2. Pilotaaž 1, intervjuud. Pärast küsimustiku esmase versiooni valmimist viidi läbi intervjuud 

kolme õpetaja ja kahe koolijuhiga esmase küsimustiku uuringuks sobivuse kontrollimiseks.  

Selle eesmärgiks oli sõnastuse selguse ja tööalase terminoloogia sobivuse kindlakstegemine.  

 

      3. Paranduste sisseviimine esmasesse küsimustikku.  

 

4. Interneti lehekülje vormistamine, küsimuste sisestamine ankeeti. 

5. Haridusministeeriumile ankeedi esitamine ja nende poolt kinnitamine. Ministeeriumi 

poolt laialisaatmine koolijuhtidele e-maili peale,  koos diplomandi kaaskirjaga.   

6. 700 Eesti põhikooli- ja gümnaasiumijuhid said ankeedi kätte 

Tagasiside oli halb, diplomand sai tagasi 5 täidetud ankeeti. 

7. Ankeetide ümber vormistamine Wordi failiks.  

8. Iseseisvalt uute ankeetide laiali saatmine koolijuhtidele e-mailile. 

Tagasi  tuli 12 täidetud ankeetide. Koos eelnevatega oli neid kokku 17. 

9. Kahest koolist helistati ja öeldi, et ankeeti ei hakata täitma, kuna nendel ei ole ette nähtud 

tuleohutus- ja päästealaseid tunde ja õppusi (Harjumaa Kostivere Põhikool ja Ida-

virumaa  Narva Kesklinna Gümnaasium).  

Tallinna Hiiu Põhikooli õppeosakonna juhatajaga tekkis vaidlus. Tema jutust, sai diplomand aru, 

et koolis ei toimu tuleohutusalased tunde, kuna riiklikus õppekavas pole lahti kirjutatud milline 

tundide arv peab olema kooli õppekavas, siis sellepärast nad ei hakka midagi tegema.  

Üks kiri tuli Võru Järve Koolist ja sisu oli järgmine: 

„Saime  ankeedi tuleohutusalase õpetuse läbiviimisest koolis. Oleme toimetulekukool mõõduka 

ja raske vaimupuudega õpilastele. Seega puudub meie õppekavas ka vastav õpetus. 

Elementaarseid õpetusi anname neile, kes suudavad sellest aru saada.  

Seetõttu on meil raske täita antud ankeeti. Kui teil on teine arvamus, siis andke teada.“ 

 

Analüüs. Saadud andmete töötlemiseks kasutati Microsoft Excel programmi. 

 18



 

 

4.3 Uuringu tulemused 

 

 

Küsimustikule vastasid 8 põhikooli, 5 keskkooli ja 4 kutsekooli. Kokku sai diplomand tagasi 17 

vastust. 
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Joonis 2. 

 

Kõige aktiivsemad ankeetide täitmisel olid Lääne-Virumaa ja Tartumaa. Mitte ühtegi vastust ei 

tulnud Jõgeva -, Lääne- , Pärnu-, Rapla- ja Saare maakonnast. 
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Ankeedi esimeses osas uuritakse riikliku õppekava järgi ette nähtud tuleohutuse- ja päästealase 

õppetundide läbi viimise mahtu Eesti koolides. Järgnev graafik (vt. Joonis3) kajastab 

tuleohutuse-ja päästealaste tundide mahtu uuritavates koolides.  

5/8 3/8

2/5 2/5 1/5

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tundide toimuvuse protsent. Uuringus 
võtsid osa 4 kutsekooli, 5 keskkooli ja 8 

põhikooli 

Põhikool

Keskkool

Kutsekool

Koolides toimuva riikliku õppekava järgi  ettenähtud tuleohutuse- ja 
päästealase õppetundide maht

tunnid toimuvad täies õppekavas
ettenähtud mahus 

enamik tunde on toimunud

toimunud on umbes pooled õppekavas
ettenähtud tunnid

enamik tunde on ära jäänud

tuleohutust-ja päästeala käsitlevaid
tunde käesoleval õppeaastal toimunud
ei ole

 
Joonis 3. 

 

Ankeedi teises osas uuritakse õpetajate ettevalmistust. Järgnev graafik seletab, kes uuritavates 

koolides viib läbi tuleohutus- ja päästealasid tunde (vt. Joonis 4). 
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Joonis 4 
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Analüüsi käigus selgus, et tuleohutuse- ja päästealaseid õppetunde läbi viiv õpetaja/õpetajad on 

saanud  täiendkoolitust ja lisaks omandanud ka iseseisvalt materjali. Nii vastasid 4 põhikooli, 3 

keskkooli ja 1 kutsekool. Õpetajate keskmist arvu uuritavates koolides, kes on saanud 

tuleohutuse ja päästeala tundide läbiviimiseks täiendkoolitust kajastab graafik 5.  
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keskmine 

arv

Põhikool Keskkool Kutsekool

S1

Õppetöö läbiviimiseks vajaliku tuleohutuse- ja 
päästealase täiendkoolituse saanud õpetajate 

keskmine arv

Joonis 5. 

  

Graafik (vt. Joonis 6)  kajastab õpetajate poolt enesetäiendamiseks kasutatavate materjalide 

jaotumust.  Põhikoolides kasutavad õpetajad raamatuid ja päästeasutuste poolt levitatavat 

materjali. Keskkoolis - kasutavad interneti lehekülgi ning kutsekoolis muud õppematerjali, mis 

on eraldi välja toodud käesoleva lõputöö sama punkti II osas.  
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Joonis 6. 

 

 

Graafik (vt. Joonis7)   kajastab õppetöös kasutatavat materjali esimesest kuni kolmanda klassini. 

Kaheksast uuringust  osa võtnud põhikoolist viis vastas, et kasutatakse eesti autorite poolt 

koostatud õppematerjale. Viiest uuringust osavõtnud keskkoolist neljas kasutatakse muud 

õppekirjandust, mis on eraldi välja toodud käesoleva lõputöö sama punkti III osas. 

Õppetöös kasutatavad õppematerjalid 1-3 klassini

0 2 4 6

eesti autorite poolt koostatud
õppekirjandust

tõlgitud õppekirjandust

internetist saadud materjali

päästeasutuste koostatud materjal

muud

vastanute arv

Keskkool 

Põhikool 

 
Joonis 7. 

 

Graafik (vt. Joonis 8) kajastab õppetöös kasutatavad materjali kolmandast kuni üheksanda 

klassini. Kaheksast uuringust osa võtnud põhikoolist neli vastas, et kasutatakse eesti autorite 

poolt koostatud õppematerjale. Viiest uuringust osavõtnud keskkoolist neljas kasutatakse muud 

õppekirjandust, mis on eraldi väljatoodud käesoleva lõputöö sama punkti IV osas. Vähem 

kasutatakse internetist saadud materjale. 

 22



 

Õppetöös kasutatavad materjalid  3-9 klassini 

0 1 2 3 4 5

eesti autorite poolt koostatud
õppekirjandust

tõlgitud õppekirjandust

internetist saadud materjali

päästeasutuste koostatud materjal

muud

vastanute arv

Keskkool

Põhikool

 
Joonis 8. 

 

Graafik (vt. Joonis 9) kajastab õppetöös kasutatavat materjali üheksandast kuni 

kaheteistkümnenda klassini või kutsekoolis. Viiest uuringust osavõtnud keskkoolist kolmes 

kasutakse internetist saadud materjale. Neljast uuringust osavõtnud kutsekoolist kolmes 

kasutakse internetist saadud materjali ja muud õppekirjandust, mis on eraldi välja toodud 

käesoleva lõputöö sama punkti V osas. 

Õppetöös kasutatavad õppematerjalid gümnaasiumites ja 
kutsekoolides
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eesti autorite poolt koostatud
õppekirjandust

tõlgitud õppekirjandust

internetist saadud materjali

päästeasutuste koostatud
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muud

vastanute arv

Kutsekool
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Joonis 9 
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Graafik (vt. Joonis 10)  kajastab 3 klassi lõpetaja  tuleohutuse- ja päästealaseid teadmised. 

Selgelt on näha, et põhikoolides õppivate 3 klassi lapse teadmiste tase on kõrgem keskkoolides 

õppivate 3 klassi laste omast.  

3 klassi lõpetaja  tuleohutuse-ja päästealaste teadmiste võrdlemisskaala

0 1 2 3 4 5 6 7 8

teab hädaabi numbrit, oskab ohust teatada

teab kooli valjapääsude asukohti, oskab hoonest
evakueeruda

teab tuleohutusmärkide tähendust ja tuletõrje
päästevahendite asukohti

teab tulekahjude tekke sagedasemaid põhjusi, tulekahjude
võimalikke tagajärgi ja ennetamise võimalusi

teab mürgistest ainetest ja kiirgusohtudest, oskab neid
vältida

oskab käituda tundmatute asjadega

teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti
käituda lõhkekeha leiu korral

vastanute arv

Keskkool
 Põhikool

 

Joonis 10. 
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Graafikus (vt. Joonis 11) võrreldakse keskkooli ja põhikooli 6 klassi lõpetaja tuleohutuse- ja 

päästealaseid teadmisi. Näha on, et põhikooli 6 klassi lõpetajad teavad ja oskavad rohkem, 

võrreldes keskkooli 6 klassi lõpetajatega, välja arvatud  teadmised looduslike ja 

tehiskiirgusallikate vahel, teadmised rahvusvahelise kiirgusohumärgi valdkondades. 

 

 

6 klassi lõpetaja  tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste võrdlemisskaala
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oskab tulekahju korral käituda ning kasutada esmaseid
tulekustutusvahendeid

teab, kuidas tulekahju tekib ja areneb, teab tulekahju
kustutamise põhireegleid

teab kütteseadmete tuleohutusnőudeid, oskab teha tuld
küttekoldes ja looduses (metsas, pőllul, aias jne

teab ujumisel ja veesőidukite kasutamisel vajalikke
ohutusnõudeid, oskab kasutada päästevahendeid

tunneb enamlevinud ohtlike ainete ja kiirguse toimet
tervisele

teeb vahet looduslike ja tehiskiirgusallikate vahel, tunneb
rahvusvahelist kiirgusohumärki

teab pommiähvardusega kaasneda võivat reaalset ohtu,
oskab käituda pommiähvarduse korral 

vastanute arv

 Keskkool
 Põhikool

Joonis 11. 
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Graafikus (vt. Joonis 12) võrreldakse keskkooli ja kutsekooli lõpetaja tuleohutuse alaseid 

teadmisi. Uuringust võtsid osa viis keskkooli ja neli kutsekooli. Vastuste läbivaatamisel selgus, 

et keskkooli lõpetajate tuleohutus- ja päästeala teadmiste tase on kõrgem võrreldes kutsekooli 

lõpetajatega. 

Keskkooli ja kutsekooli lõpetajate tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste võrdlemisskaala.
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oskab hinnata leegist, kuumusest ja suitsust
tekkivat ohtlikku olukorda

teab, kuidas ja millega erinevaid põlenguid
kustutatakse; oskab väikseid tulekoldeid kustutada

teab tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid
meetmeid

teab esmaabi põletuse ja mürgituse korral

oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end
kaitsta nende tervist kahjustava toime eest

vastanute arv

Kutsekool
Keskkool

 
Joonis 12. 

 

 Lahtiste küsimuste analüüs. 

I . Õpetajate täiendkoolituse analüüs. 

Informatsiooni analüüsimisel, mis saadi küsimusele, kus on õpetajad saanud õppetöö 

läbiviimiseks  vajaliku tuleohutuse- ja päästealast täiendkoolitust, sai diplomand  kolm 

põhivariandi vastust:  

a) vastavalt Tuleohutuse üldnõuetele §11, objekti valdaja organiseerib ise õppuseid ja 

täiendkoolitust. Käesoleval juhul - koolijuht. Nii vastasid 3 kooli:   

2 vastust - Lääne-Virumaa 

1 vastus - Tartu maakond 

Kõigist vastanutest moodustab see 21 % 

Täiendkoolituse tundide keskmine arv, mida organiseerib koolijuht on 4. 

 

b) vastavalt PS §27 p 6 teostatakse koolis selgitustööd ja seda tööd teeb riiklik 

tuleohutusjärelevalve, mis sellel juhul on kohalik Päästeteenistus. Nii vastas 6 kooli:  

           3  vastust Järvamaa päästeteenistus; 

           2 – Tartu  päästeteenistus; 

            1 -  Ida - Virumaa päästeteenistus. 
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Täiendkoolituse tundide keskmine arv, mida viib läbi kohalik päästeteenistus oma maakonnas  

on 4. 

 

c)  vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele §2 ja §4, viivad koolitust läbi  erafirmad. 

Vastasid 5 kooli, kus erafirmad organiseerisid koolitust:   

            2 vastust Hiiu; 

            1 - Lääne-Viru;  

            1 - Tallinn; 

            1 – Järvamaa. 

Hiiumaal viivad koolitust läbi : 

1) N.O.R.T Õppekeskus; 

2) Fortimer OÜ; 

3) OÜ Õpemaja ; 

4) Eesti Punane Rist. 

Tundide keskmine arv, mis viiakse läbi Hiiu koolides on 16. 

 

Lääne-Viru Tapa põhikoolis viis koolitust läbi „Tamrex ohutus“, tundide arv pole täpsustatud. 

Tallinnas, Tehnikagümnaasiumis – „Fire Safety“ ,6 tundi. 

Järvamaal – „KEA“, 8 tundi.  

 

Õpetajate täiendkoolituse viis ja asukoht 

21%

43%

36%

organiseeris
koolijuht

organiseeris
päästeteenistuss

erafirmade koolitus
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II.  Õpetajate tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste täiendamiseks kasutatava materjali 

analüüs. 

Õpetajate tuleohutuse-ja päästealaste teadmiste täiendamiseks uuritavates koolides kasutati enam 

erafirmade poolt valmistatud õppematerjali.   
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Erafirma „TEN TEAM „poolt koostatud konspekte „Esmaabi töökohal“ ja „Töökeskkond ja 

ohutus“ kasutakse kahes Tartu koolis, ühes Järvamaa koolis ja ühes Hiiu koolis. 

Raamatut  „Töökeskkond ja ohutus“ , autor Piia Tint kasutakse ühes Järvamaa koolis, ühes Ida-

Virumaa koolis ja ühes Hiiumaa koolis. 

Ka muudeks õppematerjalideks (vastupidiselt ankeetides etteantud variantidele)  on selgunud, et 

koolide õpetajad on enda tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste täiendamiseks kasutanud 

erafirma õppekonspekte.  

 

Lääne-Virumaa koolis kasutakse raamatut „Õnnetused ja esmaabi“, autor Kuulo Kutsar 

Päästeasutuste poolt levitatavat õppematerjali „Tuli ei ole mängimiseks“, Eesti-Rootsi poolt koos 

väljatöötatud raamatut, kasutatakse ühes Hiiumaa koolis ja ühes Lääne-Virumaa koolis. 

Üks Lääne-Virumaa kool kasutab trükikoda AVATA raamatuid; „Tuletõrje aabits“ ja 

„Terviseõpetuse õpik“. 

www.rescue.ee, www.ohutusportal.ee, www.ttpa.ee interneti kodulehekügi kasutab õpetajate 

enda tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste täiendamiseks Lääne-Virumaa Tapa kool. 

 

Õpetajate enda tuleohutuse- ja päästealaste teadmiste 
täiendamiseks kasutatav materjal
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III. Koolides  tuleohutuse- ja päästealaste tundide läbiviimiseks kasutatav õppekirjandus 1-

3 klassini. 

Enam kasutavam on päästeasutuste levitatud Eesti-Rootsi koostöös välja töötatud raamat 

„Omanda tuletõrjeteadmisi koos Annely ja Märdiga“. Seda raamatut kasutavad üks kool Lääne-

Virumaalt, üks Valgamaalt ja üks Hiiumaalt. 
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Raamatut „ Mida tegi tikuke, väike, õige pikkuse“, autor M. Kasemaa  kasutab Valgamaa kool. 

Raamatut „Õnnetused ja esmaabi“, autor  Kuulo Kutsar kasutab üks Lääne-Virumaa kool. 

Ühes Tallinna koolis on  kasutusel CD-Rom  „Mida teha kui juhtunud“ ja videofilm „Ettevaatust 

plahvatab“ 

Muu õppekirjandusena tuleohutuse-ja päästealaste tundide läbi viimseks 1-3 klassini on 

nimetatud “Tamrex ohutuskeskuse“ loengumaterjali, mida kasutab Lääne-Virumaa Tapa kool. 
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IV. Koolides tuleohutuse- ja päästealaste tundide läbiviimiseks kasutatav õppekirjandus 3-

9 klassini 

Muud õppekirjandust, vastupidiseks ankeetides etteantud variantidele  kasutatakse koolides 

tuleohutuse- ja päästealaste tundide läbiviimisel 3-6  klassis. Selleks on „Tamrex ohutuskeskus“ 

loengu materjal, mida kasutab Lääne-Virumaa Tapa kool. 
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Kõige kasutavam on päästeasutuste levitatud Eesti-Rootsi koostööna välja töötatud raamat 

„Omanda tuletõrjeteadmisi koos Annely ja Märdiga“ Seda raamatut kasutavad üks kool Lääne-

Virumaalt, üks Valgamaalt ja üks Hiiumaalt. 

 

www.rescue.ee kodulehekülge kasutab Lääne-Virumaa Tapa kool tuleohutuse- ja päästealaste 

tundide läbiviimisel 3-9  klassis. 

Muu õppekirjandusena tuleohutuse-ja päästealaste tundide läbi viimseks 3-6 klassini on 

nimetatud “Tamrex ohutuskeskuse“ loengumaterjali, mida kasutab Lääne-Virumaa Tapa kool. 
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V.  Koolides  tuleohutuse- ja päästealaste tundide läbiviimiseks kasutatav õppematerjal  9-

12 klassini ning kutsekoolis. 

 

Enim kasutatavad õpperaamatud on „Õnnetused ja esmaabi“, autor Kuulo Kutsar (üks Lääne-

Virumaa kool) ja „Töökeskkond ja ohutus“, autor Piia Tint (üks Järvamaa kool). 

Muud õppekirjandusena  kasutatakse 9-12 klassis või kutsekoolides tuleohutuse- ja päästealaste 

tundide läbiviimisel  „TEN TEAM“ loengumaterjali  „Tuleohutus“, mida kasutab Järvamaa kool. 

Interneti lehekülgi  www.sm.ee , www.riik.ee  ja  www.tervishoid.ee kasutakse kahes Järvamaa 

koolis. 
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VI. Muud tuleohutusega seonduvad õppused. 

Uuritavates koolides viidi käesoleva õppeaasta jooksul läbi järgmised tuleohutusega seotud 

õppused: 

 esmase tulekustutusvahendiga väikese tulekolde kustutamine (üks Tallinna kool, üks 

Hiiumaa kool ja üks Järvamaa kool) 

 lõkketegemine vastavalt tuleohutuseeskirjadele (üks Järvamaa kool) 

 töökeskkonnaalased  loengud (üks Tartu kool) 

Käesoleva õppeaasta jooksul koolides läbi viidud muud 
tuleohutusega seonduvad  õppused
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 Järgmised kaks graafikut (vt. Joonis 19, 20) näitavad koolide rahulolu päästeteenistuse poolt 

läbiviidud õppuste kvaliteediga ja koostööga. Selgus, et kvaliteet on heal tasemel. Enamus 

koolidest on rahul koostööga, aga 2 kooli seda rahulolu ei tunne, see tähendab, et nendega 
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üldse ei tegeletud või sellest ei piisanud. See näide on väga kurb ja  päästeteenistus peab  

kindlasti selle peale mõtlema. 

 

Rahulolu pääästeteenistuse poolt läbiviidud õppuste 
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Rahulolu koolide ja päästeteenistuse vahelise koostööga
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5.  Võimalikud koolitusskeemid tuleohutus- ja päästealase 
koolituse korraldamiseks Eesti põhikoolides ja 
gümnaasiumides. 

 

 5.1  Skeem 1 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 
tuleohutus- ja päästealast koolitamist Päästeamet 

 

Päästeseadus § 10 (2) ütleb: 

1) Päästeamet töötab välja üldriiklikud tuletõrje– ja päästeala arengukontseptsioonid ja 

programmid; 

5) Päästeamet korraldab ja teostab riiklikku tuleohutusjärelevalvet. 

Samuti Päästeseaduse § 27 punkt 6 ütleb, et riikliku tuleohutusjärelevalve ülesanne on 

tuleohutusalane selgitustöö. 

Päästeseadusest tulenevalt on Päästeametil seaduslik alus ja õigus korraldada ja koordineerida 

tuleohutus-ja päästeala koolitamist üldriiklikult ehk  Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides. 

Juhul, kui Päästeamet hakkab korraldama ja läbi viima tuleohutus- ja päästealast koolitust Eesti 

põhikoolides ja gümnaasiumides, siis Päästeamet peab looma uued töökohad oma struktuuri 

silmas pidades. Praegust Päästeameti struktuuri vaadeldes on olemas koolituskeskus, seega 

suurendada oleks vaja antud osakonna töötajate arvu. Koolituskeskusesse tuleb tööle võtta 

kõrgharidusega päästeala spetsialistid, kelle jaoks Päästeamet korraldab ühekordse väljaõppe, et 

antud spetsialistid suudaksid oma teadmised ja oskused õpetajatele edasi anda. Hea lahendus 

oleks tööle võtta Sisekaitseakadeemia lõpetanuid inimesi, kuna neil on vajalikul tasemel 

tuleohutusalased teadmised olemas. Puuduseks võib olla ainult see, et päästeala spetsialistid ei 

oska pedagoogikat, ehk võib ette tulla probleeme teadmiste edasi andmises õpetajatele.  

Koolituskeskuse töötajate arv peab sõltuma maakonna vajadustest, näiteks suure maakonna jaoks 

piisaks kolmest-neljast inimesest, väikese jaoks ühest-kahest. Päästeameti poolt tuleb välja 

töötada metoodika tuleohutusalase koolituse läbiviimiseks pedagoogide jaoks, et nad omakorda 

suudaksid õpetada lapsi.  

Selle skeemi plussiks on üldriiklikult ühel tasemel teadmised nii õpetajatel, kui ka õpilastel.  

Riiklikul tasandil mõeldes oleks selline koolitusskeem väga produktiivne sest koolipingist 

tavaellu astuksid siis heade tuleohutusalaste teadmistega kodanikud. 
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Miinuseks võib olla see asjaolu, et niisuguse osakonna loomine ja hooldamine pole odav.  

Palgad, preemiad, vajalike vahendite ost  ja hooldus on suureks finantsiliseks koormuseks. 

Samuti võib olla selline koolitusskeem suureks  koormuseks konkreetsetele päästeala 

spetsialistidele kuna nad peavad maakonna piires igale poole jõudma, organiseerima  ning 

koolitama. 

Selge on see, et  projekt peab olema rahastatud riigi poolt. Antud koolitusskeemi rahastamine 

peaks toimuma siseministeeriumi või haridusministeeriumi poolt. 
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5.2 Skeem 2 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 
tuleohutus- ja päästealast koolitamist maavalitsuse hallatav päästeasutus. 

 

Päästeseadus § 10 (3) ütleb: 

1) Maavanem hoolitseb maakonnas tuletõrje- ja päästeala tervikliku ja tasakaalustatud 

arengu eest.  

Maavalitsuse hallatavad päästeasutused teostavad riiklikku tuleohutusjärelevalvet. Päästeseaduse 

§ 27 punkt 6 ütleb, et riikliku tuleohutusjärelevalve ülesanne on tuleohutusalane selgitustöö. 

Päästeseadusest tulenevalt on maavalitsuse hallataval päästeasutusel seaduslik alus ja õigus 

korraldada ja koordineerida tuleohutus- ja päästeala koolitamist üldriiklikult ehk  Eesti 

põhikoolides ja gümnaasiumides. 

Juhul, kui maavalitsuse hallatavad päästeasutused hakkavad korraldama ja läbi viima tuleohutus-

ja päästealast koolitust Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides,  siis spetsiaalse osakonna loomine 

ei ole ilmtingimata vajalik. Muidugi nõuab selline koolitusskeem lisatöö teostamist maavalitsuse 

hallatava päästeasutuse tuleohutusjärelevalve osakonnas. Tähtis on see, et koolitamiseks 

väljaõpetatud päästeala spetsialistid tegeleksid põhitöö kõrvalt koolide ja lasteaedadega. 

Päästeamet peab korraldama ühekordse väljaõppe, et antud spetsialistid suudaksid oma 

teadmised ja oskused õpetajatele edasi anda kuna tavaline tuleohutusjärelevalve ametnik, kes 

põhitööna teostab objektide tuleohutusülevaatusi, ei suuda lisafunktsioonina koolitada 

kvaliteetselt ja metoodiliselt õieti põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajaid. 

Selle koolitusskeemi plussiks on asjaolu, et finantsiliselt oleks kulud väikesed, sest  ei teki uusi 

töökohti, piisab ainult lisatasust koolitajatele. 

Samuti, kohalikud inimeset tunnevad üksteist, koolituse õhkkond muutub sõbralikumaks ja liialt 

mitteametlikuks.  

Selle koolitusskeemi miinuseks võib olla koolitatavate tuleohutusjärelevalve ametnike erinev 

teadmiste tase, mis omakorda annab tunda õpetajate ja õpilaste puudulikes  teadmistes. 
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5.3 Skeem 3 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 
tuleohutus- ja päästealast koolitamist erasektor. 

 

Täiskasvanute koolituse seadus (RT I 1999, 60, 617) § 2 ütleb : 

Täiskasvanute koolitusasutused on riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, 

era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või 

põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad. 

Täiskasvanute koolituse seadus  § 4 ütleb : 

Tööalast ja vabahariduslikku koolitust võivad korraldada kõik käesoleva seaduse paragrahvis 2 

nimetatud asutused ja isikud. 

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt on erasektoril seaduslik alus ja õigus korraldada 

tuleohutus- ja päästealast koolitamist Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides. 

Käesolev koolitusskeem, kus põhikoolides ja gümnaasiumides korraldavad õpetajate 

tuleohutusalast koolitamist erafirmad, oleks kvaliteet ehk lõppresultaat väga kõrge. 

Erafirmadel on välja töötatud oma koolituse metoodika. Metoodika kvaliteeti saab hinnata, 

vaadates koolituskavades käsitletud teemasid,  kusjuures erinevate erafirmade koolituskavad on 

sarnased, sest nad baseeruvad Tuleohutuse üldnõuetel ja Riikliku Õpekava alusel.  

Päästeamet  võiks aktsepteerida paari edukamat erafirmat ning anda nende koolituskavadele ja 

kursuste läbiviimisele kooskõlastuse. Selleks, et tagada erafirma hea tase, saab Päästeamet välja 

mõelda kvaliteedi tõstmise süsteemi ning kord aastas jääks erafirmal kohustus oma taset tõestada 

Päästeameti spetsialistide juures. Kindlasti saab hea tagasiside erafirma taseme kohta ka 

koolidest ning kohalikust päästeasutusest, kes teostavad riiklikku tuleohutusjärelevalvet. 

Selle koolitusskeemi plussiks on kõrge ja ühine tuleohutus- ja päästeala tase koolides kuna 

erafirmad konkureerivad omavahel.  

Selle koolitusskeemi plussiks oleks veel see, et Päästeamet või maavalitsuse hallatav 

päästeasutus ei peaks suurendama oma ametikohtade arvu. Ainuke kulutus Päästeametile või 

maavalitsuse hallatavale päästeasutusele oleks kord aastas kokku kutsuda atesteerimiskomisjon, 

kes hindab erafirma taset ja sellest tulenevalt kooskõlastab või jätab kooskõlastamata erafirma 

koolituskavad.  

Loomulikult, peaks erafirmale koolituse eest makstav raha tulema siseministeeriumi või 

haridusministeeriumi eelarvest. 
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Miinuseks on selle koolitusskeemi puhul  see, et erafirmad hakkavad dikteerima koolituse 

maksumust ning see ei pruugi sobida riigi eelarvelistele asutustele.  
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5.4 Skeem 4 

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab ja koordineerib 
tuleohutus- ja päästealast koolitamist mittetulundusühing. 

 

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt on mittetulundusühingul seaduslik alus ja õigus 

korraldada tuleohutus- ja päästealast  koolitust Eesti põhikoolides ja gümnaasiumides. 

Käesolev koolitusskeem, kus põhikoolides ja gümnaasiumides korraldab õpetajate 

tuleohutusalast koolitamist mittetulundusühing, oleks vabatahtlikkuse ja kodanikualgatuse alusel, 

näiteks vabatahtlik tuletõrje.  

Selline mittetulundusühing peaks olema mastaapne ja üleriigiline projekt. Mittetulundusühingu 

eesmärgiks oleks koolituse ja õppuste organiseerimine ja läbiviimine koolides, gümnaasiumides 

ning lasteaedades.  

Selle ühingu liikmed võivad olla tuletõrjujad, kellel on suur töökogemus ja  suur tahe edasi anda 

oma oskusi ja teadmisi  järgmisele põlvkonnale.  See fakt on selle koolitusskeemi positiivseks 

küljeks. 

Antud koolitusskeemi puhul saaks mittetulundusühingu instruktorid koolitamiseks vajaliku 

väljaõppe Päästeametilt.  

Koolitusskeemi plussiks on see, et Päästeamet või maavalitsuse hallatav päästeasutus ei pea 

rahastama mittetulundusühingut.  

Koolitusskeemi miinuseks on see, et mittetulundusühing ei suuda hallata üleriigiliselt kõiki 

koole. 

Üleüldiselt kujunebki probleemiks see, et Eesti Vabariigi kodanikud ei ole veel valmis kuuluma 

vabatahtlikesse organisatsioonidesse ning ei ole nõus tasuta teisi kodanikke sealhulgas koole 

aitama. 
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Kokkuvõte 

 
Antud uuringus leidsid kinnitust hüpoteesis esitatud väited, et õpetajate tuleohutus- ja 

päästealased teadmised on madalad, koolides ei viida läbi õppetunde ja õppusi selles valdkonnas 

ning sellest tulenevalt on õpilaste tuleohutusalased teadmised puudulikud. 

 

Teiste riikide (Soome ,Venemaa) kogemuse analüüsimisel selgus, et Eesti riigi jaoks on 

väljapääsuvõimalus sellest situatsioonist kahes suunas: esimene - tagada spetsialistide 

tuleohutus- ja päästealase koolituse võimalus üleriigiliselt (nii nagu Venemaal), teine - terve 

koolitusprotsessi erafirmadele või organisatsioonidele täielik üleandmine (nii nagu Soomes). 

Raske öelda, kumb variant on õigem. Mõlemad nõuavad suuri kuulutusi ja aega. 

 

Viidates uurimistöö tulemustele võib öelda et, käesoleval ajal praktiseeritakse enam erafirmade 

teadmiste kasutamist. Aga seda ei saa öelda sajaprotsendilise kindlusega, kuna ankeetide täitmise 

aktiivsus oli väga madal (vt. Joonis 2) 

Põhjuseks, miks täideti vähe ankeete võib-olla see, et ankeet oli vormistatud elektroonilisel 

kujul, kuid vanema põlvkonna õpetajate interneti kasutamise oskused on ebapiisavad. Teiseks 

põhjuseks võib olla, et koolijuhid ei julge tunnistada tuleohutusalaste õppetundide mitte 

läbiviimist või läbiviimise nõrka taset. 

 

Diplomand arvab selleks, et saada täielik ettekujutus tuleohutus- ja päästealaste koolituste 

läbiviimisest, tuleb sama ankeeti, mis oli koostatud selle lõputöö kirjutamiseks, laiali saata posti 

kaudu. Seda tuleb teha ametlikult ja Haridusministeeriumi toetusel. Samuti peab koolijuhtidelt 

nõudma ankeedi täitmist, olenemata sellest, kas koolis toimuvad või mitte tuleohutus- ja 

päästealased tunnid ja õppused.  
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Resume 
 
In the given work the hypothesis that knowledge of teachers in sphere of fire - saving safety are 

not high, at schools lessons and practical doctrines in this area, and as consequence, absence of 

knowledge at pupils are not carried out has found acknowledgement. On the basis of results of 

the questionnaire, made by the student, it was found out, that the hypothesis has been put 

forward correctly.  

Analyzing experience of other countries (Finland, Russia) it is possible to assume, that Estonia 

can work in two directions for an output from the situation created in the country; the first: to 

provide training experts in the area of fire - saving safety (how it is made in Russia); and the 

second: to transfer management of process in hands of the private organizations (how it is made 

in Finland). 

It is difficult to tell what way better, both demand the big expenses of the finance and time. 

Referring to results of research work it is visible, that nowadays use of the knowledge offered by 

private concerns more practices.  

But to assert it with full confidence it is impossible, as activity of filling of questionnaires was 

low. 

The reason could be that the questionnaire has been made out in an electronic kind, and people 

of advanced age have not enough skill to use a world wide web. And other reason that the 

administration of schools has not dared to admit that at schools doctrines on fire safety are not 

carried out or a level of these doctrines very low. 

The student considers: to receive full representation about carrying out of lessons and practical 

doctrines on fire safety at schools, it is necessary to dispatch the specified questionnaire by mail 

in all schools, to involve in this the Ministry of Education and to oblige administration of schools 

to fill in this questionnaire irrespective of doctrines on fire safety at school are carried out 

whether or not. 
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Lisa 1  
 

 

Tuleohutus- ja päästealane ankeet koos kaaskirjaga 

 

Austatud koolijuhid. 

 

Kuigi riiklikus õppekavas on kinnitatud tuleohutuse alased õppetunnid on Päästeameti andmetel 

paljudel koolidel probleeme nende tundide läbiviimisega, kuna puudavad ühtsed õppematerjalid 

ja kvalifitseeritud õpetajad. Käesoleva küsitluse läbiviimise eesmärgiks on saada selgust 

tuleohutuse õpetamisel kasutatavatest õppematerjalidest, õpetajate kvalifikatsioonist ja koolide 

ning päästeasutuste vahelisest koostööst. Saadavatele andmetele tuginedes saab tulevikus 

tõhustada Päästeameti ja koolide vahelist kooostööd nii õppematerjalide kui ka õpetajate 

tuleohutuse alase täiendkoolituse osas.  

 

Küsimustik koosneb etteantud valikvastustest ja kastikestest, kuhu saate kirjutada konkreetselt 

teie kooli kohta käivat informatsiooni.  

 

Tagasiside küsitluse tulemuste kohta antakse Teile kolme kuu pärast samal meiliaadressil kuhu 

saadeti ka küsimustik. Kui küsimustiku täitmise juures tekkis probleeme või jäi midagi  

arusaamatuks võite helistada telefonil 052 10477 või võtta ühendust meiliaadressil 

Dobraja13@hot.ee  

 

Lugupidamisega: 

 

Julia Kermas, 

Sisekaitseakadeemia Päästekolledži diplomand 
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. Millises mahus toimuvad teie koolis riiklikus õppekavas ette nähtud 

tuleohutuse- ja päästealased õppetunnid? 
 

Kui teate täpselt läbiviidavate tundide arvu siis kirjutage see vanusegrupi taha. 

 1-3 klass    

a.  

   

 (tundide arv)  

b. 

tunnid toimuvad täies õppekavas ettenähtud mahus 

 

 

enamik tunde on toimunud  

toimunud on umbes pooled õppekavas ettenähtud tunnid  

enamik tunde on ära jäänud  

tuleohutust- ja päästeala käsitlevaid tunde käesoleval õppeaastal toimunud ei ole  

 

 

   

 3-6 klass     

a.  

   

(tundide arv) 

b. 

tunnid toimuvad täies õppekavas ettenähtud mahus 

 

 

enamik tunde on toimunud  

toimunud on umbes pooled õppekavas ettenähtud tunnid  

enamik tunde on ära jäänud  

tuleohutust-ja päästeala käsitlevaid tunde käesoleval õppeaastal toimunud ei ole  

   

6-9 klass           

a.   

 

(tundide arv) 
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b. 

tunnid toimuvad täies õppekavas ettenähtud mahus 

 

 

enamik tunde on toimunud  

toimunud on umbes pooled õppekavas ettenähtud tunnid  

enamik tunde on ära jäänud  

tuleohutust-ja päästeala käsitlevaid tunde käesoleval õppeaastal toimunud ei ole  

   
 

Gümnaasium/kutsekool     
a. 

 

(tundide arv) 

b. 

tunnid toimuvad täies õppekavas ettenähtud mahus 

 

 

enamik tunde on toimunud  

toimunud on umbes pooled õppekavas ettenähtud tunnid  

enamik tunde on ära jäänud  

tuleohutust-ja päästeala käsitlevaid tunde käesoleval õppeaastal toimunud ei ole  

   
 

 

 
 

 

2.Õpetajate ettevalmistus 

(Kui teie koolis ei toimu tuleohutuse-ja päästealaseid tunde jätke küsimuste 

blokid alapealkirjani “õppused” vastamata). 
 

a. Tuleohutuse-ja päästealaseid õppetunde viivad teie koolis läbi: 
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üks õpetaja kõigile vanusegruppidele  

erinevad õpetajad  

eriala spetsialist (väljastpoolt kooli)  

 

 

b. Tuleohutuse-ja päästealaseid õppetunde läbi viiv õpetaja/õpetajad on: 

 

saanud sellealast täiendkoolitust  

omandanud õpetatava materjali iseseisvalt  

saanud täiendkoolitust ja lisaks omandanud ka iseseisvalt materjali  

osa õpetajaid on saanud täiendkoolitust

 

 

 

c. Mitu õpetajat teie koolis on saanud õppetöö läbiviimiseks vajalikku tuleohutuse-ja 

päästealast täiendkoolitust?  
 

 

 

 

d. Kirjeldage palun täpsemalt millises ettevõttes/asutuses ja kui suures mahus  

on teie kooli õpetajad saanud õppetöö läbiviimiseks vajalikku tuleohutuse-ja 

päästealast täiendkoolitust: 
Näiteks: Väike-Maarja Päästekool / 8 tundi 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  
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e. Teie kooli õpetajad on enda tuleohutuse-ja päästealaste teadmiste täiendamiseks 

kasutanud: 

 

raamatuid   

internetist leitud materjali  

päästeasutuste poolt levitatavat materjali  

muid allikaid (palun kirjeldage millised need 

on) 

 

 

 

 

 

 

f. Kirjeldage palun täpsemalt eelmises küsimuses esitatud allikaid  

(raamatu autor ja pealkiri, internetilehekülje nimetus):  

 
1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  
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3.Õppetöös kasutatavad õppematerjalid  

 

a. Teie koolis kasutatakse tuleohutuse-ja päästealaste tundide läbiviimisel 1-3 klassis: 

eesti autorite poolt koostatud õppekirjandust  

tõlgitud õppekirjandust  

internetist saadud materjali   

päästeasutuste koostatud materjale  

muud materjali (nimetage palun täpsemalt 

 

 

 

 

b. Nimetage palun täpsemalt selles vanusegrupis sagedamini kasutatavaid 

õppematerjale  

(raamatu autor ja pealkiri, internetilehekülje nimetus): 
 

 

 

 

 

c. Teie koolis kasutatakse tuleohutuse-ja päästealaste tundide läbiviimisel 3-9 klassis: 

eesti autorite poolt koostatud õppekirjandust  

tõlgitud õppekirjandust  

internetist saadud materjali   
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päästeasutuste koostatud materjale  

muud materjali (nimetage palun täpsemalt 

 

 

 

d. Nimetage palun täpsemalt selles vanusegrupis sagedamini kasutatavaid 

õppematerjale  

(raamatu autor ja pealkiri, internetilehekülje nimetus): 

 

 

 

 

 

e. Teie koolis kasutatakse tuleohutuse-ja päästealaste tundide läbiviimisel 9-12 klassis, 

kutsekoolis: 

eesti autorite poolt koostatud õppekirjandust  

tõlgitud õppekirjandust  

internetist saadud materjali   

päästeasutuste koostatud materjale  

muud materjali (nimetage palun täpsemalt 

 

 

 

 

f. Nimetage palun täpsemalt selles vanusegrupis sagedamini kasutatavaid 

õppematerjale  

(raamatu autor ja pealkiri, internetilehekülje nimetus): 
 

 48



 

 

 

 

4.Õppemahud  
 

a. Kas 3. klassi lõpetanud õpilased on teie koolis  

läbinud järgnevad tuleohutuse-ja päästealased õppeprogrammi punktid: 

teab hädaabi numbrit, oskab ohust teatada  

teab kooli valjapääsude asukohti, oskab hoonest evakueeruda  

teab tuleohutusmärkide tähendust ja tuletõrje päästevahendite asukohti  

teab tulekahjude tekke sagedasemaid põhjusi, tulekahjude võimalikke tagajärgi ja 

ennetamise võimalusi 

 

teab mürgistest ainetest ja kiirgusohtudest, oskab neid vältida  

oskab käituda tundmatute asjadega  

teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti käituda lõhkekeha leiu korral  

muu (palun nimetage täpsemalt)  

 

 

 

 

 

b. Kas 6. klassi lõpetanud õpilased on teie koolis  

läbinud järgnevad tuleohutuse-ja päästealased õppeprogrammi punktid:  

oskab tulekahju korral käituda ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid  
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teab, kuidas tulekahju tekib ja areneb, teab tulekahju kustutamise põhireegleid  

teab kütteseadmete tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld küttekoldes ja looduses 

(metsas, põllul, aias jne 

 

teab ujumisel ja veesõidukite kasutamisel vajalikke ohutusnõudeid, oskab kasutada 

päästevahendeid 

 

tunneb enamlevinud ohtlike ainete ja kiirguse toimet tervisele  

teeb vahet looduslike ja tehiskiirgusallikate vahel, tunneb rahvusvahelist 

kiirgusohumärki 

 

teab pommiähvardusega kaasneda võivat reaalset ohtu, oskab käituda 

pommiähvarduse korral koolis vői mőnes muus ühiskondlikus asutuses 

 

muu (palun nimetage täpsemalt)  

 

 

 

 

c. Kas põhikooli/kutsekooli  lõpetanud õpilased on teie koolis 

läbinud järgnevad tuleohutuse-ja päästealased õppeprogrammi punktid: 

oskab hinnata leegist, kuumusest ja suitsust tekkivat ohtlikku olukorda  

teab, kuidas ja millega erinevaid põlenguid kustutatakse; oskab väikseid tulekoldeid 

kustutada 

 

teab tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid  

teab esmaabi põletuse ja mürgituse korral  

oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime 

eest 

 

muu (palun nimetage täpsemalt)  
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5.Õppused 

 

a. Teie koolis on käesoleva õppeaasta jooksul läbi viidud  

(palun kirjutage mitu korda):  
1.evakuatsiooniőppusi    

 

korda  

 

2.tuletőrjetehnika esitlusi   

 

korda 

3.muid tuleohutusega seotud olevaid őppusi   

 

korda                                                                                    

(palun nimetage neid täpsemalt)  

 

 

 

b. Teie koolis on käesoleva õppeaasta jooksul tuleohutuse-ja päästealaseid õppusi läbi 

viidud:  
1.iseseisvalt ( kooli poolt organiseeritud ja läbi viidud õppus)  

 

korda  

2.koostöös päästetöötajatega  

 

 51



korda  

 

 

 

3.koostöös teiste organisatsioonidega (turvafirmad jt.)  

 

korda  

 

 

c. Teie koolis käesoleval õppeaastal  

läbi viidud tuleohutuse-ja päästealaseid õppusi finantseeris: 

kool ise  

omavalitsus  

muud finantseerimisallikad (nimetage neid) 
 

 

 
 

d. Vastaja kohta  
 

Kooli nimi:           

 

Maakond:            

 

 

Õpilaste arv:        

 

 

Õpetajate arv:      
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Kooli õppekeel:   

 

 

 

e. Kas olete rahul päästeteenistuse poolt läbi viidud õppuste kvaliteediga: 

olen rahul  

enamasti rahul  

enamasti ei ole rahul  

ei ole rahul  

 

  

  Kas olete rahul teie kooli ja päästeteenistuse vahelise koostööga: 

olen rahul  

enamasti rahul  

enamasti ei ole rahul  

ei ole rahul  

 

 

 

f. Kui Teil jäi selle küsimustiku täitmisel midagi ebaselgeks või tahaksite koolides tuleohutuse 

õpetamise teemal oma  

arvamust avaldada siis lisage oma mõtted julgelt täidetud küsimustiku lõppu. 

Kõik kommentaarid on teretulnud.  
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Peale täitmist, salvestage fail-ankeet enda arvutisse ja minge tagasi postkasti. Vajutage 

nupule „Vasta“ ja lisage fail „tuleohutuse ala ankeet“ ning saatke kiri tagasi. 

Tänan teid abi ja nähtud vaeva eest  
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Lisa 2 
 

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 
 
Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määrus nr 56  
 

6. peatükk 

TURVALISUS  

1. Õppe-eesmärgid  

Läbiva teema turvalisus käsitlemisega taotletakse, et õpilane: 

• õpib ennetama ja vältima ohuolukorda sattumist; 

• õpib käituma ja tegutsema võimalikus ohuolukorras; 

• õpib tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi; 

• õpib kasutama enesekaitsevahendeid; 

• teadvustab seaduste vajalikkust turvalisuse korraldamisel ning seaduste täitmise tähtsust; teab, 

et seaduste rikkumisele järgneb vastutusele võtmine; 

• kujundab tauniva hoiaku uimastite tarbimise suhtes; 

• omandab teadmised ning oskused uimastitega seotud situatsioonides toimetulekuks; 

• teab oma õigusi ja kohustusi liiklusolukordades nii jalakäijana kui ka liiklusvahendi juhina, 

kujundab hoiaku turvaliselt liigelda.  

2. Kujundatavad pädevused kooliastmeti  

2.1. 3. klassi lõpetaja: 

• teab hädaabi numbrit, oskab ohust teatada; 

• teab, kuidas koolis teavitatakse ohust, kooli väljapääsude asukohti, oskab hoonest evakueeruda; 

• teab tuleohutusmärkide tähendust ja tuletõrje päästevahendite asukohti; 

• teab tulekahjude tekke sagedasemaid põhjusi, tulekahjude võimalikke tagajärgi ja ennetamise 

võimalusi; 

• teab looduslikke ohte; 

• oskab käituda veekogudel ja basseinis; 

• oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat ning -seadmeid; 

• teab mürgistest ainetest ja kiirgusohtudest, oskab neid vältida; 

• oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest; 

• oskab käituda tundmatute asjadega; 

• teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti käituda lõhkekeha leiu korral; 

• teab, et pommiähvarduse tegemine on kuritegu; 
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• mõistab, et igaüks vastutab ise oma käitumise eest; 

• teab, et ravimeid kasutatakse vastavalt ettekirjutusele; 

• teab, et on olemas tervist ohustavaid aineid, oskab neist keelduda; 

• tunneb käitumisreegleid tänaval, saab aru liiklusreeglite vajalikkusest; 

• oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning ohutuses 

veendununa sõidutee ületada; 

• oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 

• tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel; 

• teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist 

kooliteel; 

• oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 

• teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks 

turvalist kohta; 

• teab turvavahendite kasutamise vajalikkust ning oskab neid kasutada.  

2.2. 6. klassi lõpetaja: 

• oskab aidata ohtu sattunud inimesi, nii et oleks tagatud iseenda ohutus; 

• oskab tulekahju korral käituda ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid; 

• teab, kuidas tulekahju tekib ja areneb, teab tulekahju kustutamise põhireegleid; 

• teab kütteseadmete tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld küttekoldes ja looduses (metsas, põllul, 

aias jne); 

• teab ujumisel ja veesõidukite kasutamisel vajalikke ohutusnõudeid, oskab kasutada 

päästevahendeid; 

• tunneb enamlevinud ohtlike ainete ja kiirguse toimet tervisele; 

• teeb vahet looduslike ja tehiskiirgusallikate vahel, tunneb rahvusvahelist kiirgusohumärki; 

• teab olmekemikaalide mõju inimorganismile; 

• teab pommiähvardusega kaasneda võivat reaalset ohtu, oskab käituda pommiähvarduse korral 

koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses; 

• teab pommiähvarduse tegemisega kaasnevast vastutusest; 

• teab pürotehniliste vahendite kasutamisega kaasnevast võimalikust ohust; 

• teab, et suitsetamine, alkoholi jt uimastite tarbimine on tervisele kahjulik ja ebaseaduslik; 

• teab, et uimastite tarvitamise ja müügiga seotud seadused on loodud inimese tervise ja 

turvalisuse kaitseks, suhtub uimastitega seotud tegevustesse kui seadusega keelatuisse; 

• teab, et sõltuvuse kujunemine on protsess, mis mõjutab üksikindiviidi ja tema peret; 

• teeb kaalutletud otsuseid ja käitub kehtestavalt uimastitega seotud situatsioonides, suhtub 

välistesse mõjudesse kriitiliselt; 
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• oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 

• teab liiklusmärkide tähendusi; 

• teab reguleerimata ristmiku ületamise reegleid nii jalakäijana kui ka juhina (jalgratturina, 

mopeedijuhina); 

• teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja ilmastikuoludest 

(vihm, lumi, jää); 

• teab liiklustraumade põhjusi, oskab kasutada turvavahendeid.  

2.3. Põhikooli lõpetaja: 

• oskab hinnata leegist, kuumusest ja suitsust tekkivat ohtlikku olukorda; 

• teab, kuidas ja millega erinevaid põlenguid kustutatakse; oskab väikseid tulekoldeid kustutada; 

• teab tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid; 

• teab esmaabi põletuse ja mürgituse korral; 

• oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime eest; 

• teab, kuidas käituda suurõnnetuse korral; 

• teab ioniseeriva kiirguse mõju elusorganismidele, selle kasutusalasid; tunneb ioniseeriva 

kiirguse eest kaitsmise meetodeid; 

• teab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegureid ning terviseriske, stressiga toimetuleku 

võimalusi; 

• teab uimastite kuritarvitamise tagajärgi; 

• käitub uimastitega seotud situatsioonides vastutustundlikult; oskab ära tunda uimastist 

põhjustatud käitumist, toetada kaaslast uimastiprobleemide ilmnemisel; 

• teab jalakäija ja sõitja kohustusi, käitub neile vastavalt; 

• teab, millised on juhi kohustused ning õigused; 

• teab nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile; 

• oskab tegutseda õnnetuse korral.  

2.4. Gümnaasiumi lõpetaja: 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, õpib hindama ohuteguri suurust, 

teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse; 

• teadvustab, et ohutusnõuete täitmine vähendab hädaolukorra tekke tõenäosust ja suurendab 

turvalisust; 

• väärtustab inimese tervist ja elukeskkonda, õpib õigesti hindama võimalikke ohtusid, oskab 

hädaolukorda sattudes rakendada oma teoreetilisi teadmisi; 

• oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid; 

• teab tulekahju arengut ja tagajärgi (tulekahju, põlemisproduktid, plahvatus), kustutamise 

ohutusreegleid; 
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• oskab tulekahju korral tegutseda, teisi aidata ja juhendada, anda esmaabi tulekahjus 

kannatanule; 

• teab, kuidas ohtlike ainete kasutamine tööstuses mõjutab keskkonda (happevihmad jms); 

• teab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid; 

• teab suurõnnetuste korral rakendatavaid meetmeid; 

• teab kiirguse kasutusalasid meditsiinis, tööstuses jm, erinevust looduslikest ja tehisallikatest 

saadavate kiirgusdooside vahel, inimorganismi kiirguskahjustusi; 

• teab tuumaõnnetuste korral rakendatavaid kaitsemeetmeid; 

• teab sõltuvuskäitumise olemust, uimastisõltuvuse ravi võimalusi; 

• teab, et uimastite kasutamine muudab isiksust ning on riskifaktor peresuhetes, sh ohustab 

tulevase lapse tervist; 

• tunneb uimastitega seotud õigusakte.  
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