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SISEJUHATUS 

Tulekahjudes hukkunute arv aastal 2006 oli 164 inimest. Tuleõnnetused toimuvad kõige 

sagedamini kodudes. 2006. aastal hakkas Päästeamet tegema kodunõustamisi eesmärgiga 

vähendada elamutulekahjude ja nendes kannatada saajate arvu. Kodunõustamistega 

soovitakse jõuda eelkõige inimesteni, kes vajavad abi kõige rohkem, et nende 

elukeskkond, teadmised ja oskused paraneksid. Läbi aastate on ennetustöö maht 

kasvanud. Samas on tules eluhoonete tulekahjude ja nendes hukkunute arv langenud mitu 

korda. (Päästeamet, 2018a) 

Lõputöö on aktuaalne, kuna Eesti elanikkonna hulgas on palju inimesi, kellel on 

erivajadused. Nad vajavad kaitset enam, kuna nende puhul on lisaks teadmistele 

tavapärastest ohutusreeglitest vaja teadmisi erilahendustest, sest tavalised 

ohutuslahendused ei pruugi nende puhul eesmärki täita. Statistikaameti andmebaasi 

andmetel elab Eestis 2019. aasta seisuga 1 324 820 inimest (Statistikaamet, 2019a) ning 

neist 157 132 on puuetega inimesed, see on 12% kogu Eesti rahvaarvust (Eesti Puuetega 

Inimeste Koda MTÜ, 2019). Ida-Viirumaal elab 25 697 puudega inimest, mis on 18.9% 

selle piirkonna elanikkonnast (Statistikaamet, 2019b). Päästeameti statistika järgi on ka 

tulekahjudes hukkunute hulgas suur terviseprobleemidega inimeste osakaal ning see on 

ajas tõusnud: varasemalt 25%-lt 38%-ni 2018. aastal. Kahekordistunud on üksikute 

terviseprobleemidega pensinäride arv hukkunute hulgas. Ehkki terviseprobleem ei 

tähenda alati erivajadust, on terviseprobleemide ja ea ning erivajaduste esinemise vahel 

side olemas (Ojava, 2019, lk. 15).  

Jürgen Proosväli (2014, lk. 40) töös „Erivajadustega inimeste koolitamine päästeala 

ennetustöös“ on öeldud, et puuetega inimeste koolitusprogrammide koostamisse ning 

sõltuvalt puuetest koolituste läbiviimisse on vaja kaasata EPIK-ut. Vaimupuudega 

inimesed ja liitpuudega inimesed erinevad teineteisest väga suurel määral ja nende 

koolitamine klassiruumis loengu formaadis ei pruugi olla tulemuslik. Pigem tuleks 

vaimu- ja liitpuuetega inimestele läheneda võimalikult individuaalselt ning selleks sobiks 

koolitada just tugiisikuid, kes igapäevaselt tegelevad vaimu- ja liitpuuetega inimestega. 

(Proosväli, 2014) 
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Proosväli (2014) ja Polikarpuse (2004) tööde  põhjal võib väita, et senine koolitamine ei 

ole erivajadustega inimesteni jõudnud ning tavapärased lahendused ei pruugi nende puhul 

toimida. Seega võib nende tuleohutusteadlikkus olla madal. Kodunõustamised 

võimaldaks neid nõustada individuaalsel tasemel, kuid selleks ei ole päästjatel sobivaid 

teadmisi ja oskusi (Proosväli, 2014). 

Kodunõsutamistel kasutavad läbiviijad kodunõustamiste ankeete, kuhu fikseeritakse 

elamu kohta käivad üldandmed ja olulised tuleohutust mõjutavad riskitegurid. 

Kodunõstamise ankeedi koostamisel on üheks oluliseks tuleohutust mõjutavaks 

riskiteguriks loetud erivajaduste olemasolu ning selle kohta on kodunõustamise ankeedis 

olemas ka küsimus (Luht, et al., 2016). Seega on oluline, et kodunõustamise läbiviija 

oskaks erivajadusi määrata ja nende olemasolul inimesi kvaliteetselt sellel teemal 

nõustada. 

Käesolev töö on suunatud erivajadustega inimeste kodunõustamistega seotud 

probleemide väljaselgitamisele ja nendele lahenduste leidmisele ning on suunatud 

eelkõige neile päästeteenistujatele, kes kodunõustamisi teostavad. 

Antud töö on uudne, kuna praegusel hetkel ei ole eestikeelset juhendmaterjali, mis 

toetaks kodunõustamiste läbiviimist erivajadustega inimestele ning mis võimaldaks 

päästjatel anda erivajadustega inimestele kodunõustamistel kvaliteetset informatsiooni 

erivajadusest tulenevate probleemide ja nende erilahenduste kohta. Samuti ei ole 

Päästeametil materjali, mis võimaldaks erivajadustega inimestel või nende hooldajatel 

leida iseseisvalt infot erivajadustest tulenevate probleemide ja nende erilahenduste kohta. 

Autorile teadaolevalt on sarnasel teemal kirjutatud kolm lõputööd: Polikarpus (2004), 

Kilp (2009), Proosväli (2014), kus on käsitletud esinevaid erivajadusi ning 

sotsiaaltöötajate tuleohutuslikku koolitamist. 

Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: millised eripärad esinevad erivajadustega 

inimeste kodunõustamiste läbiviimisel? 

Uurimisprobleemile vastuse leidmiseks on püstitatud uurimisküsimused: 

1. Millised probleemid tekivad erivajadustega inimestel tulekahjuolukorras? 
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2. Millised on võimalikud lahendused nende probleemide korral erivajadustega 

inimeste puhul? 

Lõputöö eesmärk on selgitada välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamise 

läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Selleks püstitab autor töös 

uurimisülesanded:  

1. Teoreetiliste allikate alusel anda ülevaade selle kohta, millised erisused 

tuleohutuse mõistes erivajadustega inimestel esinevad ja milliseid erilahendused 

on tekkivate probleemide lahendamiseks olemas. 

2. Analüüsida, millised on päästeteenistujate kogemused ja vajadused 

kodunõustamiste läbiviimisel erivajadustega inimeste kodudes?  

3. Sünteesida teooriat ja uuringu tulemusi ning teha järeldusi ja ettepanekuid 

kodunõustamise teenuse kvaliteedi parandamiseks erivajadustega inimestele. 

Lõputöö tulemuste baasil on võimalik luua juhendmaterjalid erineval kujul 

(veebimaterjal, video, jaotusmaterjal, mobiilirakendus jne) kodunõustamisi läbiviivatele 

teenistujatele, aga ka erivajadustega inimestele või nendega kokku puutuvatele inimestele 

erivajadustega inimeste ohutust puudutavate probleemide ja nende erilahenduste kohta. 

Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline teemakäsitlus, milles 

keskendutakse hetkeolukorra ja probleemkohtade tuvastamisele erivajadustega inimeste 

tuleohutuse tagamisel. Samuti käsitletakse selles tuvastatud probleemide lahendusi. Teine 

peatükk hõlmab empiirilist uuringut, milles viiakse läbi kvalitatiivne uuring, kasutades 

grupiintervjuud, et selgitada välja Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate 

kokkupuuteid erivajadustega inimestega kodunõustamiste läbiviimisel ning nende 

valmidust ja oskusi töötada erivajadustega inimestega. Autor valis valimisse komandod 

Ida päästekeskuse päästekomdode hulgast, kuna selles regioonis on puuetega inimeste 

osakaal suurem (Statistikaamet, 2019b) kui Eestis keskmiselt ning autor on selles 

piirkonnas töötades ise kogenud kodunõustamistel raskusi tööl erivajadustega inimestega, 

nii kodunõustamiste läbiviijatel kui ka nõustatavatel. Uuringu tulemuste põhjal antakse 

ülevaade esile tulnud probleemidest ning vajadustest teenuse parendamiseks. Samuti 

teises peatükis esitatakse tulemuste analüüs ja järeldused ning ettepanekud.  
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1. ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TULEOHUTUSALANE 

TOIMETULEK 

1.1. Erivajadustega inimesed 

Eestis ei ole ühtset puude ja erivajaduse määratlust. Erineval ajal ja erinevates 

valdkondades on kasutatud erinevaid mõisteid. Mõistet puue kasutatakse enam 

meditsiinis ja sotsiaalvaldkonnas. Erivajaduse mõiste on võrreldes puude mõistega laiem. 

Sõltuvalt valdkonnast ei pruugi puue hakkamasaamist mõjutada ega tekitada probleeme, 

samas võib erivajadus olla põhjustatud ka muudest teguritest. (Kikkas, et al., 2011) 

Erivajadustega inimene erineb teistest oma vaimsete võimete, sensomotoorsete võimete, 

kommunikatsioonivõimete, käitumise ja emotsionaalse arengu või füüsiliste oskuste 

poolest nii, et vajab tegevuste ja hakkamasaamise juures lisaabi või erivahendeid (Amila, 

et al., 2017, pp. 169-170; Pedak, s.a.). Erivajadus võib olla pikaajaline või isegi eluaegne 

(näiteks puudest või vananemisest tulenevalt) või ajutine või isegi lühiajaline (näiteks 

haigestumisest või traumast). Antud töös vaadeldakse erivajadust, kui seisundit, mis 

mõjutab inimese hakkamasaamist tuleohutuse mõistes. 

Antud töö raames jagatakse erivajadused viite kategooriasse (National Fire Protection 

Association, 2016, p. 9): 

 liikumine; 

 nägemine; 

 kuulmine; 

 kõne; 

 kognitiivsed võimed. 

1.1.1. Liikumishäiretest tulenevad erivajadused 

Liikumispuuded võivad olla põhjustatud nii ortopeedilistest probleemidest, 

amputatsioonidest, geneetilistest või muudest haigustest, traumadest ja närvihäiretest. 
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Liikumispuudega inimesed kasutavad igapäevaselt erinevaid erivahendeid: 

kõndimiskepid, raamid, ratastoolid jne. (U.S. Fire Administration, 1999, p. 8)  

Liikumispuudega inimestel on liikumisel mitmeid probleeme: manööverdamine kitsastes 

ruumides, liikumine üles ja alla järskudel tõusudel ja laskumistel või treppidel, liikumine 

ebatasastel pindadel või pikaajaline liikumine või seismine. Samuti on neil raske ulatuda 

raskesti kättesaadavate (kõrgete, madalate, kaugel asetsetud) asjadeni, kasutada või näha 

neid (National Fire Protection Association, 2016, p. 11). Sarnaselt kuuluvad gruppi 

voodihaiged inimesed, kes ei suuda ilma abita iseseisvalt evakueeruda (Päästeamet, 2013, 

lk. 15). 

Üldistatult võib õnnetuse korral liikumiserivajadusega inimeseks pidada isikut, kes ei 

suuda kasutada iseseisvalt olemasolevaid tuleohutuspaigaldisi (asendi tõttu nägemine, 

opereerimine), liikuda hoonest välja (uksed, suluste avamine, trepid). (National Fire 

Protection Association, 2016, p. 11) 

1.1.2. Nägemishäiretest tulenevad erivajadused 

Probleemid nägemisega esinevad kogu maailmas kõige rohkem eakatel inimestel 

(Османов & Маньяков, 2019, стр. 83). 

Nägemispuue on inimese nägemisvõime osaline või täielik kadu. Nägemispuue võib olla 

kaasasündinud, haiguse või trauma tagajärjel tekkinud. Eestis on hinnanguliselt 7500 

nägemispuudega inimest, neist ligikaudu 500 on täiesti pimedad. Nägemismeele 

puudumist kompenseerivad osaliselt teised meeled. Pime inimene saab infot ümbritseva 

kohta peamiselt kuulmise, kompimise või lõhna abil. (Tennosaar, 2016) 

1.1.3. Kuulmishäiretest tulenevad erivajadused 

Kuulmispuue võib olla kaasasündinud või tekkinud elu jooksul. Osadel juhtudel on 

võimalik kuulmist abivahendite või meditsiinilise sekkumise abil parandada. Aga nii 

abivahendi kasutamisel kui ka mitte kasutamisel mõjutab see oluliselt isiku 

hakkamasaamist. (Furness, et al., 2019, p. 399) 
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Kuulmise kadu võib olla erineva raskusastmega, alates kergest kuni täielikuni. Kuulmise 

kadu võib kõrvadel olla erinev. Erinevate raskusastmetega kuulmiskadude korral 

kasutatakse info vastuvõtmiseks näiteks kuulmisaparaate, implantaate, tekstilist info 

dubleerimist, kätlemist, huultelt lugemist. (Всемирная организация здравоохранения, 

2019) 

1.1.4. Kõnehäirtetest tulenevad erivajadused 

Kõnehäired on väga erinevad. Kõnehäire tagajärjel ei suuda inimene teha häält või 

häireteta öelda sõnu ja lauseid. Kõnehäire võib olla kaasasündinud või omandatud 

erinevates vanustes. (Medkompas, 2020) 

Kõnehäire võivad põhjustada vigastused või haigused, mis võivad olla nii kaasasündinud 

kui ka omandatud (Netter, 2020). 

1.1.5. Kognitiivsetest häiretest tulenevad erivajadused 

Vaimsel erivajadusel võivad olla erinevad põhjused: ajuvigastus, arengut mõjutavad 

haigused, neuroloogilised haigused. See võib mõjutada vaimset hakkamasaamist ja 

kohanemist. Vaimsel puudel ei ole vanuselisi kriteeriume. (Young, et al., 2018, p. 128) 

Kognitiivsete võimete all peetakse silmas ajufunktsioone, mis võimaldavad inimesel 

mõelda, orienteeruda ruumis, saada asjadest aru, teha arvutusi ja lahendada probleeme, 

õppida, arutleda, mäletada jne. Kognitiivsete häirete sügavus ja iseloom võib olla erinev: 

mälu kaotus, tähelepanu kadu, dementsus jpm. Häired võivad püsida või ajas muutuda. 

(Bilobil, 2020) 

1.2. Erivajadustest tulenevad probleemid tuleohutuse mõistes 

Enamik tulekahjudes hukkumisi (üle 90% kõigist tulekahjudes hukkunutest) toimub 

tulekahju algfaasis enne päästjate saabumist. Enam kui 70% tulekahjude ohvritest hukkub 

põlemisproduktidega kokkupuute tagajärel. (Соколов & Костюченко, 2017, стр. 61)  

Üks tulekahjude ajal kõige haavatavamaid inimrühmi on erivajadustega inimesed. 

Erivajadused võivad tuleneda inimese puudest, vananemisest või mitmesugustest 
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haigustest. Inimese suurema haavatavuse põhjuseks võib olla halvenenud kuulmine ja 

nägimine, vähenenud võime tajuda ja töödelda teavet, halvenenud tasakaal ja kõndimine, 

piiratud liikumisvõime või täielik iseseisva liikumise võime puudumine. (Самошин & 

Истратов, 2013, стр. 1) 

Tulekahjudesurmade vähendamiseks on vaja väheneda aega tulekahju tekkimisest kuni 

tulekahju avastamiseni ning sellest teatamiseni (Соколов & Костюченко, 2017, стр. 63). 

Erivajadustega inimeste puhul on mainitud asjaolud eriti olulised, kuna nendel inimestel 

on palju takistusi õnnetusjuhtumi korral: tulekahju avastamine, väljapääsu leidmine. Selle 

tõttu on nad õnnetusjuhtumi korral suurema vigastuse ja hukkumise riskiga (U.S. Fire 

Administration, 1999, p. 1). 

Üldised ohutusjuhised ja ohu korral tegutsemise juhised on loodud pidades silmas terveid 

inimesi. Selle tõttu on vähe erivajadusega inimesi puudutavat infot nii 

päästeorganisatsioonidele kui ka erivajadustega inimestele ja nende hooldajatele. 

Mõlemad sihtrühmad peavad tegema koostööd, et omandada teadmisi, mis võimaldavad 

vähendada kahju ja vigastusi. (U.S. Fire Administratsion, 1999, p. 3) 

1.2.1. Ohutuslikud liikumiserivajadused  

Piiratud liikumisvõimega inimesed on tulekahjude ajal üks haavatavamaid inimgruppe 

(Спектор, 2017, стр. 86). Liikumispuude korral võib tekkida raskusi kõndimisel, 

treppide ja kaldpindade läbimisel, uste läbimisel, pikaajalisel seismisel, mingite 

paigaldisteni ulatumisel ja nende kasutamisel. Need raskused mõjutavad väga olulisel 

määral erivajadusega inimese võimet õnnetuse korral evakueeruda, kui kasutusele pole 

võetud spetsiaalseid seda toetavaid meetmeid. Mõnel juhul võib iseseisev evakuatsioon 

olla üldse võimatu. (National Fire Protection Association, 2016, p. 11) 

Liikumiserivajadustega inimeste evakuatsioonil esinevad järgmised erisused 

(Костромина, 2017, стр. 1252): 

 Madal liikumiskiirus. 

 Abivahendite kasutamine liikumisel (kargud, kepid, proteesid, ratastoolid). 
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 Vähenenud manööverdamisvõime evakuatsioonitee keerulistel lõikudel (pöörded, 

kitsendused, käiguteede liitumiskohad). 

 Raskused takistuste läbimisel (uste avamine jms.). 

 Raskused evakuatsiooniviitade lugemisel ja teavitussüsteemi signaalide tajumisel. 

1.2.2. Ohutuslikud nägemiserivajadused 

Костромина uuring näitas, et nägemiserivajadusega inimesed vajasid tuttavas kohas 

liikumisel abi hoones 2% juhtudel ja väljas 8% juhtudel. Need arvud olid mitu korda 

suuremad liikumisel võõras kohas. (Костромина, 2017, стр. 1251) 

Nägemishäired ei võimalda inimestel saada visuaalset infot, orienteeruda ning teha 

toiminguid, mis eeldavad visuaalse info saamist ilma selleks erioskusi või -vahendeid 

omamata. Nende tegevuste hulka kuulub näiteks abi kutsumine. (Холщевников, et al., 

2013, стр. 51) 

Samuti mõjutab nägemishäire tulekahju avastamist ja selle asukoha ning iseloomu 

mõistmist. Väike põleng, mis on keskmisel inimesel kerge kustutada käepäraseid 

vahendeid kasutades, võib nägemiserivajadusega inimese jaoks olla surmaoht. 

(Вервекин, 2019)  

Nägemishäirega inimene võib tulekahju tuvastada lõhna või soojuse järgi, kuid ta ei suuda 

tuvastada, kus tulekolle asub ja milline see on. Nägemishäired raskendavad ka 

evakuatsiooni tulekahju korral, kuna evakuatsioonitee on nägemishäirega inimese jaoks 

raskemini läbitav. Ta ei näe takistusi ja võimalike ohte evakuatsiooniteel ning 

evakuatsiooni suunamiseks mõeldud evakuatsiooniviitasid, ajutusi suunavaid märke või 

paigaldisi (tuletõkkekardina tõstmise nuppu, automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi käsiteadustit, suitsueemalduse käivitamise nuppu jm). 

(Кривенцева, 2016, стр. 58) 

Nägemispuudega kaasnevad erivajadused võivad lisaks sellele, et inimene ei suuda saada 

visuaalset infot, olla psühholoogilised probleemid ja suhtlemishirm (Tennosaar, 2016).  
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1.2.3. Ohutuslikud kuulmiserivajadused 

Põhiline kuulmishäiretega inimeste probleem on see, et nad ei suuda helisid ja infot 

eristada või vastu võtta (Холщевников, et al., 2013, стp. 50). Märkimisväärsel hulgal 

kuulmiserivajadusega inimestel on raskusi orienteerumisel hoones (43,5% inimestest) ja 

väike liikumise kiirus (50,9% inimestest). Kurtide ja vaegkuuljate inimeste peamine 

probleem on vajadus vältida kokkupõrkeid teiste inimestega, kuna nad ei kuule nende 

samme, kõnet ja muid helisid, nagu ukse avanemine (Костромина, 2017, стр. 1251-

1252). 

Samuti on kuulmiserivajadustega inimestel rakse infot edastada ja abivajadusest teatada 

(nt. hädaabikõne tegemine) (Häirekeskus, 2020). 

1.2.4. Ohutuslikud kõne erivajadused 

Kõne erivajadustega inimesed ei suuda teha harilikku hädaabikõnet või võtab info 

edastamine nende puhul tavalisest rohkem aega (Häirekeskus, 2020). 

1.2.5. Ohutuslikud kognitiivsed erivajadused 

Kognitiivsete häirete puhul võib erivajadusega inimesel olla võimatu kasutada hoones 

olemasolevaid paigaldisi. Samuti võivad sellised inimesed mitte osata õnnetusolukorras 

õigesti käituda. Kognitiivsed häired ei võimalda isikul kasutada tuleohutus- või muid 

paigaldisi, mis on õnnetusolukorras vajalikud, kuna ta ei suuda või ei oska neid ise 

kasutada või ei saa nende kasutamiseks vajalikust infost. (National Fire Protection 

Association, 2016, p. 12) 

Hakkama saamise raskuste põhjuseks võib olla see, et neil on raske omada arusaama või 

ettekujutust toimuvast, eriti pikaajaliselt, ja iseseisvalt, abita kiiresti ja ohutult 

evakueeruda. Paanika olukorras võivad kognitiivse erivajadusega inimesed käituda 

ettearvamatult, hinnata olukorda valesti ja ohtu isegi suurendada. (Knudson, et al., 2009a) 



15 

 

1.3. Ennetustöö läbi kodunõustamiste 

Eesti hoonetulekahjude arv 1000 elaniku kohta on võrreldav Põhjamaade omaga, kuid 

hukkunute arv on Eestis üle kolme korra kõrgem. Sellest võib järeldada, et inimeste 

teadlikkus ja/või nende kodude tuleohutus on Eestis Põhjamaadest maas. 2019. aasta 

tulesurmade statistika järgselt on tüüpiline tulekahjus hukkuja pigem üksik ja 

vanemaealine. Just sellised inimesed (vanemad, toimetulekuraskustega) on suuremaid 

probleemgruppe tuleohutuse valdkonnas. Kuigi tulekahju avastamise seade on elamus 

nõutud juba 10 aastat, ei ole paljudel seda ikka olemas. (Päästeamet, 2020a) 

2018. aastal reageerisid päästjad 15 074 päästesündmusele, millest ligikaudu kolmandik 

olid tulekahjud, 730 neist toimus elamutes. Tulekahjudes hukkus 50 inimest. 2017. aastal 

hukkus tulekahjudes 38 inimest. (Päästeamet, 2020b)  

Kodunõustamise põhiline funktsioon on inimeste tuleohutusalase teadlikkuse tõstmine 

läbi nõustamise. Nõustamine viiakse läbi päästeteenistuja poolt inimese kodus. Selle 

käigus arutatakse läbi peamised tuleohutusalased probleemid nõustatava elamu keskselt. 

Kodunõustamise käigus viidatakse nõustatavale erinevatele ohutusalastele infoallikatele 

ning antakse jaotusmaterjal. Paralleelselt fikseeritakse kodunõustamisel elamut, 

leibkonda ja isiku käitumist puudutav ohutusega seotud informatsioon. See info 

sisestatakse vastavasse andmebaasi. Läbiviija osutab nõustamised käigus nõustatavale 

esinevatele ohutuslikele puudustele ja motiveerib nende osas midagi ette võtma. 

(Seisonen, L., 2016, lk. 11)  

Oluline on rõhutada, et tegemist on nõustamisega, mitte puuduste kõrvaldamise või 

järelevalve tegevusega. Seega jääb lõplik vastutus elamu ohutuse tagamisel eluruumi 

omanikule. (Päästeamet, 2020c) 

Kodunõustamisi viivad valdavas osas läbi komandotasandi operatiivteenistujad tööajal. 

Üks nõustamine kestab keskeltläbi pool tundi. Nõustamisi viiakse läbi kogu aasta nii 

riskipiirkonna alusel, sündmuste järgselt, inimese soovil kui ka juhusliku valikuna. 

(Päästeamet, 2020c) 
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Kodunõustamisel kasutatav kodunõustamiste ankeet, kuhu fikseeritakse hetkeolukord 

elamus, on aluseks elamu tuleohutusalase olukorra efektiivseks hindamiseks. Ankeet 

võtab arvesse võimalikud tulekahjude tekkepõhjused ning tulekahju olukorras selle 

tagajärgi mõjutavad faktorid. (Luht, et al., 2016 lk. 3) 

 Kodunõustamise ajal vaadatakse üle (Päästeamet, 2020c): 

 Koduväline ohutus; 

 Küttesüsteemid; 

 Suitsu- ja vinguanduri olemasolu; 

 Ohutusalane käitumine; 

 Muud riskitaset mõjutavad faktorid. 

Tulekahjude ennetamisel tuleb tähelepanu pöörata inimese kuulumisele sotsiaalsetesse 

gruppidesse. Eakad moodustavad tuleohutuse mõistes riskigrupi. Statistika näitab, et 

umbes 40% tulekahjudes hukkunutest on vanemaealised. Kuna eakad, erivajadustega 

inimesed vajavad elamute ohutumaks tegemisel tuge ja eriteenuseid, siis peab neile 

kodunõustamiste käigus pöörama rohkem tähelepanu ning arvestama nende 

erivajadustega. (Päästeamet, 2006, lk. 28)  

Eestis on 65-aastaste ja vanemate vanusegrupis 18% elanikkonnast ning nendest 38% 

omakorda elavad üksi. Umbes 30% on raske tervisekahjustusega või põeb pikaajalist 

haigust. (Luht, et al., 2016 lk. 25)  

Eakad on suuremas ohus, kuna nad on füüsiliselt kehvemas vormis, nende sensoorne 

võime väheneb, nad elavad sagedamini üksi ning ei oma alati võimekust panustada 

rahaliselt kodu ohutumaks muutmisesse. Vananemisest ja tervise halvenemisest 

tulenevalt on suur osa eakaid vaadeldavad tuleohutuse mõistes erivajadustega inimestena. 

(Luht, et al., 2016 lk. 25)  

1.3.1. Ennetustegevus erivajadustega inimeste hulgas 

Tuleõnnetused toimuvad kõige sagedamini eluruumides. Ka kannatanuid on enim just 

eluruumide tulekahjudes. Seega on kõige olulisem ennetada tuleohtu just eluruumides. 
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Selleks viib Päästeamet läbi kodunõustamisi, millega soovitakse koos eluruumi 

omanikuga muuta eluruumid tuleohutuks ning tõsta inimeste tuleohutusalast teadlikkust. 

Päästeamet alustas kodunõustamistega 2006. aastal. Sellest ajast on tules hukkunute arv 

vähenenud tänaseks neli korda ja eluhoonete tulekahjude arv pea kolm korda. 

(Päästeamet, 2018) 

Samas on praeguseks tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute arvu vähenemine 

aeglustunud. Päästeamet on seadnud endale eesmärgi vähendada hukkunute arvu 

Põhjamaade tasemele (Päästeamet, 2019). Selleks tuleb ennetustööd jätkata ning otsida 

võimalusi kuidas seda teha varasemast veel paremini ja jõuda veel täpsemalt nendeni, kes 

seda kõige rohkem vajavad. 

Tauno Suurkivi ütles: „Kuigi omanik ise vastutab oma eluruumi ohutuse eest, siis näeme, 

et Päästeameti abistav kodunõustamine on mõjus ennetusmeede tulekahjude ja hukkunute 

ära hoidmiseks.“ (Päästeamet, 2018) 

Lõputöö autor tegi Ida päästekeskuse ennetusbüroole päringu erivajadustega inimestele 

suunatud tegevuste kohta. Vastuses öeldi, et büroo 2020. aasta tööplaanis ei ole selliseid 

tegevusi, mis on suunatud just erivajadustega inimestele, määratud (Järvi, 2020a). Seega 

saavad erivajadusega inimesed Päästeametilt ennetussõnumid kätte samade tegevuste 

(teavitus, nõustamine, koolitamine) käigus, mis kõik teised ning mis ei arvesta nende 

erivajadusi. 

Erivajadustega inimeste arvu kodunõustamistel ja erivajaduse olemasolu fikseerimiseks 

on kehtivas kodunõustamise paberankeedis ja digitaalses ankeedis OIS infosüsteemis üks 

üldine küsimus, milles märgitakse vaid see, kas ja milline erivajadus leibkonda kuulujal 

on (Päästeamet, 2015). 

OIS andmebaasi Ida päästekeskuse 2019. a. väljavõtte järgselt on kodunõustamistest 3% 

(210) elamutes leibkonnas vähemalt üks erivajadustega isik (Järvi, 2020b). Arvestades 

seda, et kodunõustamiste läbiviijad ei pruugi osata hinnata inimeste erivajadusi õigesti 

või saada muul põhjusel õigeid andmeid, võib tegelik osakaal olla erinev, tõenäoliselt 

suurem. Seda kinnitab ka see, et puuetega inimeste, kes võivad sageli olla tuleohutuse 

mõistes erivajadusega, on oluliselt suurem. 
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Puuetega inimeste osakaal Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondade elanikkonnast 2019. aasta 

seisuga on 16,7% kogu elanikkonnast (Statistikaamet, 2019c). 

Sellel, et erivajadustega elamute ja puuetega inimeste osakaalud ei ole kodunõustamiste 

ja Statistikaameti andmetes samad, võib autori arvates olla mitmeid põhjuseid: 

 Kodunõustamistel on keeruline erivajadusi tuvastada või inimesed ei soovi seda 

infot avaldada. 

 Erivajadustega inimene ei soovi või ei saa kodunõustamiste läbiviijatele ust 

avada. 

 Erivajadustega inimesed elavad mitmekesi. 

 Erivajadustega inimesed elavad hooldusasutustes. 

Ka teadlikkuse tõstmisel on erivajadustega inimeste puhul vaja erilist lähenemist, tavalise 

sisu ja tavalises vormis pakutav materjal või koolitus ei pruugi tulemusi anda, kuna ei 

hõlma neid puudutavaid lahendusi või ei ole nad suutelised seda vastu võtma. Arthur E. 

Cote (2008, p. 79) kirjutab, et erivajadustega inimeste tuleohutusalasel õppel on vaja 

arvestada järgnevaga: 

1. Materjalid peavad olema kättesaadavad sobiva sisuga ja formaadis. 

2. Üldiste materjalide koostamisel kasutada olukordi ja kujundust, milles 

kujutatakse inimesi erinevatest sotsiaalsetest gruppidest (sh. erivajadusega 

inimesi). 

3. Materjal peab olema illustratiivne ja kergelt mõistetav. 

4. Materjal peab olema mitte ainult tehniline, vaid ka eluliste olukordadega 

seostatav. 

5. Materjal peab olema praktiline ja veenev, et see mõjutaks tegutsema. 

6. Materjali koostamisel peab kaasama erivajadustega seotud eksperte. 

1.4. Erilahendused 

Füüsilise puudega inimesed on ühed kõrgema elamu tulekahju tekke, selles vigastada või 

surma saamise riskiga sihtrühm. Kui ehitis ei ole projekteeritud erivajadusega inimest 

silmas pidades, võib tulekahjuolukorrast sellest välja pääsemine olla väga raske. 
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Sellepärast peab ettevalmistusel pöörama tähelepanu eelkõige ennetavatele meetmetele. 

Jälgida tuleb üldiseid ohutusnõuandeid ning lisaks nendele on erivajadustega inimestele 

järgmised soovitused (Redfin, 2017): 

 Elada või magada esimesel korrusel väljapääsu lähedal. 

 Kaaluda kaldpinna paigaldamist väljapääsudele. 

 Veenduda, et kõikide abivahenditega on võimalik läbida kõiki uksi ja koridore. 

 Veenduda, et suletud-trellitud uksed ja aknad on kergelt avatavad. 

 Teavitada hädaabiteenistusi ja naabreid oma erivajadustest. 

Lisaks sellele tuleb erivajadustega inimestel mõelda läbi evakuatsiooniplaan ja harjutada 

seda pidevalt. Lisaks kodule on kasulik mõelda läbi plaan oma töökoha ja muude kohtade 

jaoks, kus rohkem viibitakse, kui seal olev plaan ei arvesta inimese vajadustega piisavalt. 

(Redfin, 2017) 

1.4.1. Liikumiserivajaduse erilahendused 

Liikumiserivajadusega inimesed erinevad oma võimekuselt oluliselt keskmisest 

inimesest. Selleks, et ka nemad saaksid ohu korral hakkama, tuleb leida erilahendused. 

Üks võimalustest on regulatiivaktidega seada hoonetele nõuded, mis nende 

hakkamasaamist toetavad. (Спектор, 2017, стр. 87) 

Lisaks ehituslike meetmetele on võimalikud lahendused liikumiserivajaduse korral 

(Кривенцева, 2016, стр. 57):  

1. Sisustuse paigutusel liikumise vajadustega arvestamine. See tähendab, et sisustus 

ei takista liikumist, evakuatsiooniteed on puhtad, evakuatsiooniteed ja -pääsud on 

piisavalt laiad, põrandakatted on põrandapinnale kinnitatud ning põrandakatted ei 

raskenda nendel liikumist. 

2. Eluruumidesse tulekahju avastamise seadmete paigaldus varajaseks tulekahju 

avastamiseks, et oleks võimalikult palju aega evakuatsiooniks. 

3. Evakuatsiooniteel olevad sulused võimalikult kergelt avatavad. 

4. Soovituslik on omada tulekustutustekki või muud väikest esmast 

tulekustutusvahendit esmaseks tulekustutamiseks ja riiete kustutamiseks. 
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5. Ratastooli kasutajatel on soovituslik omada tihedast materjalist kindaid juhuks kui 

evakuatsiooniteel on maas klaasikillud või midagi muud ohtlikku. 

6. Soovituslik on omada maski evakuatsiooni korraks läbi suitsuse keskkonna. 

7. Telefon võiks olla alati isiku läheduses, et ei tekiks võimalust vajadusel selle 

juurde mitte jõuda. 

8. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende 

lahendustest. 

Kui evakuatsiooniteel on trepid võiks olemas olla trepil kiiremat ja ohutumat liikumist 

võimaldav abivahend. Selle jaoks on olemas näiteks evakuatsioonitool (joonis 1), mis on 

inimese evakuatsiooniks mööda horisontaalset pinda ja treppe mõeldud seade. (Самошин 

& Истратов, 2013, стр. 4) 

 
 

Joonis 1.  Evakuatsioonitoolid (Спектор, 2019) 

1.4.2. Nägemiserivajaduse erilahendused 

Nägemine on oluline ümbritsevas keskkonnas orienteerumiseks. Inimese võimetus 

visuaalselt hinnata ohutusvahemaid, tuvastada ohtusid ja kogenematus suurendavad ohtu. 

(Кривенцева, 2016, стр. 58)  
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Tuleohutuslikud soovitused nägemiserivajadustega inimestele (Кривенцева, 2016, стр. 

58):  

1. Kui liikumisel kasutatakse erivahendeid, siis need peaksid olema alati 

käeulatuses. 

2. Sisustuse paigutus ruumis ei tohi takistada liikumist, liikumisteed peavad olema 

puhtad ja kergelt läbitavad. 

3. Ruumide varustamine tulekahju avastamise seadmetega, et ohu avastamine oleks 

maksimaalselt kiire. 

4. Ruumide hea tundmine ja evakuatsiooni läbiharjutamine (sh madalal liikudes). 

5. Suluste (aknad, uksed) kasutamise harjutamine. 

6. Kui on olemas juhtkoer, siis tuleb temaga evakuatsiooni harjutada. 

7. Telefoni tuleb hoida alati enda läheduses. 

8. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende 

lahendustest. 

Liikumise ja orienteerumise lihtsustamiseks kasutatakse keppe, juhtkoeri, helimajakaid, 

reljeefseid kombatavad skeeme või punktkirjas infotahvleid. Ohuolukorras on 

abivahendite kättesaadavus, isikliku abistaja või saatja olemasolu ja kohandatud eluruum 

eriti oluline. Selleks, et inimene saaks ennetus-, koolitus- ja muid materjale lugeda peavad 

tal olema materjali lugemiseks vajalikud lahendused (seadmed, tarkvara, abivahendid) 

või peab materjal olema muul viisil vastuvõetavas formaadis (nt audio). Ülitähtsad on 

pimeda jaoks arvuti kasutamist võimaldavad programmid (nt Jaws). (Tennosaar, 2016) 

1.4.3. Kuulmiserivajaduse erilahendused 

Olulisem probleem kuulmishäiretega inimeste jaoks õnnetuste korral on õigeaegne ohu 

avastamine ja ohuteavitus. Tulekahjust tulenev oht on nii suur, et selle puhul ei tohi jääda 

lootma sellele, et teavitusele reageerib keegi teine ja teavitab sellest. Suitsu tõttu või 

mõnel muul põhjusel võib see osutuda tulekahju korral võimatuks. Sellisel juhul ei saa 

kuulmishäirega inimene alustada evakuatsiooni õigeaegselt. Samuti võib kuulmishäirega 

inimesel olla raskusi abi kutsumisega. (Redfire, 2019)  

Tuleohutus kuulmiserivajadusega inimestele (Redfire, 2019): 
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1. Kuulmis abiseadmete kasutamise korral tuleb need hoida käeulatuses, eriti öisel 

ajal. 

2. Elamu võiks olla varustatud vibratsioon- või valgustulekahjusignalisatsiooniga. 

See peaks olema paigaldatud nii, et see täidaks oma funktsiooni. See on oluline 

varajaseks tulekahju avastamiseks. 

3. Suluste (aknad, uksed) kasutamise harjutamine. 

4. Telefoni tuleb hoida alati enda läheduses. 

5. Lähedased, naabrid, kolleegid võiksid olla teadlikud isiku probleemidest ja nende 

lahendustest.  

Kuulmiserivajadusega inimeste jaoks pakutakse madala sagedusega teavitamise ja 

signalisatsioonisüsteem, mis sisaldab tulekahju avastamise andurit, juhtimissüsteemi, 

valgus-, heli- ja vibratsioonsignalisatsiooni. Üks süsteemi variantidest sisaldab ka 

vibratsioonkäevõru (joonis 2), mida võib kasutada ka erinevates asutustes (nt 

õppeasutustes). (Корабельникова, et al., 2015, стр. 212-213)  

 

Joonis 2. Vibratsioonkäevõru (Security News, 2012) 

Vilkuva valgusalarmiga andurid aitavad teavitada neid, kellel on kuulmishäired. Öisel 

ajal kasutatakse vibratsioonipatju ja voodiraputeid, mis magaja ohu korral ärratavad. 

(Redfin, 2017) 
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Kuulmishäirete korral võiksid kasutada suitsuandurit, mis kasutab valgussignaali ja 

vibratsioonipatja (joonis 3) (Firekills., 2015, p. 4). 

 

Joonis 3. Suitsuandur, mis kasutab valgussignaali ja vibratsioonipatja (Malcolm, 2017) 

Olemas on ka süsteem, mis kasutab teavitamiseks aerosooli väga tugeva vasabi lõhnaga 

(joonis 4). Seda kasutatakse koos valgus- ja heliteavitusega tulekahju avastamise 

süsteemiga. Katsed näitavad, et vasabi lõhn äratab inimese paari minutiga. 

(Корабельникова, et al., 2015, стр. 213)  
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Joonis 4. Vasabi - kurtide hoiatussüsteem (Pozhproekt, 2012) 

Häirekeskust on hädaabi vajadusest võimalik lisaks kõne tegemisele teavitada ka sõnumi 

teel. Eestis on see teenus (SMS-112) tasuta kõigis mobiilivõrkudes. See teenus loodi, 

mõeldes eelkõige kuulmis- ja kõneerivajadusega inimestele, kes ei ole suutelised hariliku 

hädaabikõnet tegema. (Häirekeskus, 2020) 

1.4.4. Kõne erivajaduse erilahendused 

Sarnaselt kuulmiserivajadusega on ka häiritud kõnega vajalik olla teadlik ja valmis 

kasutama SMS-112 teenust (Häirekeskus, 2020). 

Hooldusasutustes võib kõnehäiretega inimeste puhul kasutada häirenuppe (joonis 5), 

millega saab kiiresti abi vajadusest abistajale teada anda. Häirenupp on väike ja mugav 

ning seda võib kanda kaasas ringi liikudes. Ka eraldi elava isiku puhul võib kasutada 

häirenuppe, mis edastavad mobiilside abil abiteate Häirekeskusele, abistajale või 

lähedasele. (Medi, 2020) 
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Joonis 5. Häirenupp (Medi, 2020) 

Inimesed, kellel on raskusi info edastamisel, võiksid teavitada sellest oma naabreid, et 

need oskaksid hädaolukorras nendega arvestada ja vajadusel abi osutada (Redfire, 2019). 

Läbi tuleks mõelda ohu korral tegutsemine ning vajadusel teha infokaardid või 

helisalvestused, mida saaks lähedalolijatele anda kiireks info edastuseks. Samuti on 

võimalik kasutada kõnesüntesaatoreid (Eesti filmi andmebaas, 1983), mis kirjutatud 

teksti ette loevad. 

1.4.5. Kognitiivne erivajaduse erilahendused 

Kognitiivsed erivajadused võivad inimesel olla väga erinevad, mille tõttu on esimene 

oluline asi nende vajaduste hindamine, mida peaks tegema koostöös kellegagi, kes tunneb 

isikut ja tema kognitiivset häiret hästi. Kognitiivse erivajadusega inimese koolitamisel ja 

temaga töötamisel võib samuti olla vajalik spetsiaalselt koolitatud isiku. (Knudson, et al., 

2009b, pp. 523-535) 

Sõltuvalt erivajaduse iseloomust võib olla vajalik kasutada piktogramme või kirjalikke 

memosid tegutsemise kohta erinevates olukordades. Kuulmistundlikkuse korral võib 

inimene vajada helide summutamiseks kõrvaklappe. Keskkond, kus erivajadusega isik 

viibib, peab arvestama tema isiklike omapärade ja vajadustega. Kui erivajadusega isik 

võib vajada kõrvalist abi, siis peab ta teadma, kuidas abi kutsuda, ning abi osutav isik 

peab olema alati kättesaadav. (Kuzemtšenko, 2020) 
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Tööl selliste inimestega või neid juhendades tuleb rääkida lihtsalt ja arusaadavalt ja olla 

toetav (Raudmees, 2020). 

Uuringud on näidanud, et kognitiivse erivajadusega inimeste puhul on vaja teha 

ohuolukorras käitumise harjutusi sagedamini kui keskmise inimese puhul. Mõningatel 

juhtudel võib koolitamine ja harjutamine tulemusi mitte anda. Sellisel juhul sõltub 

inimeste pääsemise võimalus täielikult muudest lahendustest ja abistajatest. Selliste 

inimeste puhul tuleks kaaluda pideva järelevalve tagamist (abistaja, paigutamine 

hooldusasutustesse). (Knudson, et al., 2009c, pp. 523-535)  
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2. EMPIIRILINE UURING 

2.1. Uuringu protsess ja valim 

Lõputöö uuringus kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Autor kasutab 

grupiintervjuud. Grupiintervjuu võimaldab koguda piisaval hulgal andmeid ja haarata 

palju inimesi (Hirsjärvi, et al., 2007, lk. 182). Andmete kogumise juures on oluline see, 

et selle meetodi puhul saavad intervjuus osalejad avaldada vabalt oma mõtteid ja 

kogemusi. 

Grupiintervjuud viiakse läbi Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate hulgas ning 

nende eesmärk on koguda andmeid nende teenistujate kogemustest kodunõustamistel 

erivajadustega inimestega ning nende arvamusest nende enda valmisoleku kohta 

kodunõustamise läbiviimiseks erivajadustega inimestele. 

Kvaliteetsete andmete saamiseks peab vastajate tegevusvaldkond, teadlikkus ja huvi 

ühtima uurimuse teemaga ning peavad puuduma barjäärid, mis takistaksid neid ausalt 

vastamast (Зборовский & Шуклина, 2016, стр. 255). Sihtrühma valikul arvestati 

sellega, et vastajad on uuritava nähtusega (kodunõustamistega) vahetult kokku puutuvad 

inimesed. 

Grupiintervjuu küsimustik koosneb seitsmest valikvastustega üldandmete küsimusest, 

mille iga teenistuja vastab individuaalselt, ja seitsmest aruteluküsimusest, mida 

intervjueeritavad vabas vormis arutavad. Arutelu ja vastamine vabas vormis võimaldab 

intervjueeritavatel avaldada oma arvamust vabalt, ilma et see oleks piiratud konkreetsete 

vastusevariantidega (Hirsjärvi, et al., 2007, lk. 188). Küsimuste koostamisel lähtus autor 

uurimisküsimustest ja teooriast. Küsimustiku koostamisel lähtuti sellest, et küsimused 

suunaksid intervjueeritavaid arutama teemasid, mida käesolevas töös analüüsitakse, ning 

tooma omapoolseid näiteid ja jagama kogemusi erivajaduste, probleemide ja lahenduste 

kohta. Grupiintervjuu küsimustik on toodud lisas 1.  Grupiintervjuu tulemuste abil püüab 

autor hinnata päästeteenistujate kokkupuuteid, kogemusi ja vajadusi tööl erivajadustega 

inimestega. Samuti vaadeldakse, kuidas on tegelikud kogemused, probleemid ning 
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milliseid lahendusi näevad teenistujad olemasolevatele probleemidele läbi kogemuste ja 

hariduste, mis oli omandatud töö ajal. 

Grupiintervjuud planeeriti koostöös Ida päästekeskuse komandopealikega. 

Grupiintervjuud viidi läbi eesti keeles. Üks grupiintervjuu viidi läbi kohapeal Kohtla-

Järve päästekomandos. Järgmised 2 (Kunda ja Iisaku päästekomandodes) viidi seoses 

Covid-19 viiruse pandeemiaga seotud vastuvõetud meetmetega (komandohoonetes 

liikumise piiranguga) läbi konverentskõne. Narva päästekomandoga viidi grupiintervjuu 

läbi kirjalikult, see tähendab saadeti neile küsimused, nad arutasid neid ja saatsid autorile 

enda arvamuse. Selle variandi kasuks otsustati pärast mitut ebaõnnestunud grupiintervjuu 

katset seoses suure töökoormusega. Intervjueeritavad saatsid autorile grupiintervjuu 

vastused e-posti teel. 

Analüüsimiseks ja tulemuste kontrollimiseks, kõik läbiviidud intervjuud salvestati ja 

transkribeeriti. 

2.2. Uuringu tulemused ja analüüs 

Lõputöös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit. Uuringu abil uuritakse 

päästeteenistujate kogemusi ja nende hinnangute oma kogemustele (Õunapuu, 2014, lk 

53). Grupiintervjuudega kogutud andmeid analüüsiti ning analüüsi tulemuste põhjal tehti 

järeldused ja ettepanekud. Valimisse valiti neli komandot Ida päästekeskusest (Kohtla-

Järve, Kunda, Narva ja Iisaku). Sõltuvalt komandost oli intervjuus osalevate 

päästeteenistujate arv kolmest neljani (tabel 1).  

Tabelis 1 on toodud intervjueeritavate arv ja ametikohad, allstruktuurüksused, 

töökogemus valdkonnas, intervjuu koht ja läbiviimise aeg ning intervjuu kestvus 

minutides. 

Tabel 1. Osalejate arv, kogemus ja intervjuu kestvus (autori koostatud) 

 Intervjueeritavad  Allstruktuurüks

us 

Tööogemus 

(aastat) 

Intervjuu koht ja 

aeg 

Intervjuu 

kestvus 

(minutites) 
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1 Meeskonnavanem ja 

kolm päästjat 

 

Grupiintervjuu I 2-25 Päästekomando 

15.03.2020; 10:00 

22 

2 Meeskonnavanem ja 

kaks päästjat 

Grupiintervjuu II 5-10 Konverentskõne 

20.03.2020; 10:12 

13 

3 Meeskonnavanem ja 

kolm päästjat 

Grupiintervjuu III 6-15 Konverentskõne 

20.03.2020; 17:35 

12 

4 Rühmapealik, 

meeskonnavanem ja 

kaks päästjat 

Grupiintervjuu IV 0-20 Päästekomando 15 

(kirjalikus 

vormis) 

 

Grupiintervjuu esimeses osas koguti intervjueerivate üldandmed. Kõik osalejad olid 

mehed. Nad töötavad rühmapealiku, meeskonnavanema ja päästja ametikohtadel (tabel 

2). Vanuselt olid kõige nooremad vanuse kategoorias 18-30 aastat ja kõige vanemad 

kategoorias 51-60 aastat. Intervjuuküsimustiku koostamisel püstitas autor hüpoteesi, et 

vanemad ja kogenumad päästjad teavad käsitletavast teemast rohkem. Püstitatud hüpotees 

ei leidnud kinnitust. Vanuse ja kogemuste või teadmiste vahel ei õnnestunud autoril 

mingeid seoseid leida. Üldiselt olid gruppide arvamus ja kogemused olid sarnased 

sõltumata vanusest ja tööstaažist. Joonisel 6 on toodud intervjueeritavate jaotus tööstaaži 

järgi. On oluline, et suurema osa intervjuudes osalejate staaž on üle viie aasta, mille tõttu 

võib nende arvamust kodunõustamistest pidada piisavalt objektiivseks ja nende kogemust 

piisavaks, et teha selle põhjal järeldusi, mida võib üldistada. 

Tabel 2. Intervjueeritavate osakaal ametikohtade lõikes (autori koostatud) 

Ametikoht Vastanute osakaal 

Rühmapealik 6,7% 

Meeskonnavanem 26,7% 

Päästja 66,6% 
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Joonis 6. Vastajate jaotus töökogemuse lõikes (autori koostatud) 

Grupiintervjuu teises osas töödeldatakse ja analüüsitakse intervjuu käigus kogutud 

andmeid. Kogutud andmetest parema ülevaate saamiseks koostas autor tabeli andmetest 

kodeeritud kujul (tabel 3). 

Tabel 3. Grupiintervjuu ülevaade (autori koostatud) 

    Grupp III Grupp II Grupp I Grupp IV 

Väljatoodud 

erivajadused Avastamine X X   X 

  Teavitus  X     

  Evakuatsioon X X X   

  Iseseisev hakkamasaamine   X   

Kokkupuuted Kuulmine  X X X 

  Liikumine  X X X 

  Nägemine       X 

Raskused Suhtlemine  X X X 

  Pole teadmisi     X   

Materjal Olemasolu      

  Vajadus X   X   

6 5 2 1 1

0 2 4 6 8 10 12 14

Osalejate jaotus töökogemuse järgi (n=15)

0-5 6-10 11-15 16-20 25 ja rohkem
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Erilahendused Lisaseadmega suitsuandur X X   X 

  Patarei alla toomine  X     

  Evakuatsioonitool  X     

  

Alternatiivsed 

evakuatsiooniseadmed (lift)  X     

  

Inimeste paigutamine 

hooldusasutustesse     X   

  Kaldteed     X   

Ettepanekud Koolitus   X X   

  Vastutus partneritel (sots, kü)    X   

  Koostöö sotsiaaltöötajaga     X   

  Eraldi kodunõustamise ankeet     X   

  Tõlk kodunõustamisel       X 

  Jaotusmaterjal       X 

 

Uuringus paluti intervjueeritavatel nimetada erivajadusi tuleohutuse mõistes. Suurem osa 

tõi välja avastamist ja evakuatsiooni. Samal ajal ainult ühel juhul neljast toodi välja 

teavitamist ja iseseisvat hakkamasaamist. 

Evakuatsiooni kohta toodi näide, kus raskekaalulisel inimesel oli raskusi oma kodust 

väljasaamisel isegi päästjate abiga. Selle näite toonud grupp arvas, et tulekahju olukorras 

oleks selle inimese ellujäämine väga ebatõenäoline. 

Vastajad tõid välja, et ei ole läbinud erivajaduste teemalist väljaõpet. Vastuseid 

mõjutavad suurel määral isiklikud kogemused ja see, et osad erivajadused on kergemalt 

tajutavad kui teised ning mõjutavad kodunõustamisi suuremal määral. Näiteks 

liikumispuue ja kuulmispuue on kodunõustamistel kohe märgatavad, samal ajal kui 

osaline nägemiserivajadus või kognitiivsed erivajadused ei ole lühikese ajaga nii kergelt 

tuvastatavad või vajavad tuvastamiseks eriteadmisi. 

Suurem osa osalejaid vastas, et on erivajadustega inimestega kokku puutunud. Uuringu 

käigus läbiviidud esimeses grupiintervjuus öeldi: „Oli liikumisvajadustega, näiteks ei 

saanud ise liikuda, mingi tulekahju, siis päästjad peaksid viima tema ise välja, sest tema 

ei saa ise minna. Ja teine oli see, kes ei kuule midagi“ (I, 2020). 
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Täpsustamisel toodi välja samad erivajaduste liigid, mis erivajaduste nimetamise juures. 

See on ka loogiline, kuna need on erivajadused, mida tuntakse ning mille peale vastates 

mõeldi. Samas näitab see, et erivajadustega inimestega kokkupuuteid on. Samal ajal võib 

arvata, et kuna teemat sügavuti ei tunta, siis võis paljudel juhtudel erivajadus jääda 

märkamata.  

Paljude erivajadustega inimesteni aga tõenäoliselt ei jõutagi, kuna näiteks nad ei kuule 

läbiviijate tulekut, ei ole kognitiivse seisundi tõttu võimelised osalema või ei ole 

suutelised ukse juurde tulema. 

Erivajadustega inimestega suhtlemisel toodi raskustena välja raskusi suhtlemisel ja 

teadmiste puudumist erivajadustega inimestega suhtlemisel. Öeldi ka seda, et kuigi koolis 

oli pikk ennetuse kursus, kus vaadeldi kodunõustamisi, siis erivajaduste teema osas ei 

olnud koolist kaasa võtta midagi. 

Suhtlemise kohta täpsustati, et osade erivajaduste juures võib vaja minna kedagi, kes 

aitaks inimesega suheldes (hooldaja või tõlk). Samas öeldi, et isegi nende puhul, kellel 

on hoodajad, ei pruugi nad olla kohal siis, kuid neid kõige rohkem vaja on. Toodi näide, 

kus päästjatele ei avatud ust, kuni tuli naaber ja avas selle. 

Teadmiste juures täpsustati, et kuigi vahel osatakse probleemi tuvastada, ei tea nõustajad 

nendele probleemidele lahendusi. 

Probleemid fikseeritakse, kuid teenistujad on skeptilised selle osas, kas probleemidele on 

mingid lahendused. Intervjueeritavad ütlesid, et nad saavad nõustades ainult fikseerida 

probleemi ja paigaldada anduri ega oska neid kuskile suunata. 

Kõik grupid tõid välja, et nendele teadaolevalt ei ole materjale, mille alusel erivajadustega 

inimestele kodunõustamisi läbi viia. Materjalide olemasolu ja nende alusel koolitamist 

peeti samal ajal oluliseks. 

Erilahendusi väga palju ei tuntud, kuid pakuti mõningaid lahendusi (I, 2020; II, 2020): 

 Lisaseadmega tulekahju avastamise andur 

 Tulekahju avastamise seadme patarei toomine alla seinale 
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 Evakuatsioonitoolid evakuatsiooni lihtsustamiseks 

 Ehituslikud meetmed (kaldtee) või seadmed (lift) evakuatsiooni lihtsustamiseks 

 Erivajadustega inimeste ümberpaigaldamine hooldeasutustesse või kohaldatud 

elamutesse 

Samuti tehti erinevaid ettepanekuid, kuidas erivajadustega inimeste valmisolekut 

parandada (I, 2020; II, 2020; III, 2020): 

 Koolituste läbiviimine erivajadustega inimeste kodunõustamiste läbiviimiseks. 

 Eraldi ankeedi koostamist erivajadustega inimeste kodunõustamiste 

läbiviimiseks. 

 Koostöö arendamine hooldajate ja sotsiaalametnikega. 

 Vastutuse panemine hooldajatele, sotsiaalametnikele, korteriühistutele ja selle üle 

järelevalve pidamine. 

 Tõlgi kaasamise võimalus kodunõustamistele. 

 Jaotusmaterjali koostamine. 

Uuring näitas, et teadmine erivajadustest päästekomando tasandil ei ole täielik, mille tõttu 

võivad need jääda märkamata. Intervjuudest tuli välja, et ei omata kogemusi ja teadmisi 

kognitiivsetest ja teavitamise erivajadustest. Samuti on puudulikud teadmised 

erivajaduste põhjuste ja lahenduste osas. 

Kodunõustamised on üks olulisemaid Päästeameti ennetavaid vahendeid, mis on 

suunatud eelkõige riskirühmadele, kuhu erivajadustega inimesed kahtlemata kuuluvad. 

Selleks, et nende nõustamine oleks efektiivne ja annaks tulemusi, on vaja, et nõustamisi 

läbiviivad teenistujad oleksid nende läbiviimiseks hästi ettevalmistatud. Selleks peaksid 

nad teadma erivajadusi, nende põhjusi ja kuidas neid ära tunda ning millised on 

võimalikud lahendused olukorra parandamiseks. Samuti on vaja teada, kuidas 

erivajadustega inimestega suhelda ja kuidas on neile võimalik infomaterjale anda. 

Intervjueeritavad tõid välja, et päästekomando tasandi teenistujatele on vaja viia läbi 

sellel teemal koolitusi ning on vaja koostada materjalid kodunõustamiste läbiviijatele. See 

on vajalik selleks, et kodunõustamiste läbiviijad oskaksid erivajadustega inimesi ära 
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tunda, oskaksid arvestada erisusi nendega suhtlemisel, oskaksid anda nendele kvaliteetset 

nõu. 

Vajalik on ka materjalide koostamine (veebimaterjal, jaotusmaterjal) erivajadustega 

inimestele, nende lähedastele, hooldajatele ja sotsiaalametnikele, kuna intervjuudest tuli 

välja, et praegused materjalid ei käsitle erivajadustega inimestel esinevaid probleeme ja 

nende lahendusi. Ühtegi teist allikat, mille juurde inimesi suunata ei osatud välja tuua, 

nimetati vaid otsingut veebis. Samas erivajadustega inimeste puhul tuleb arvestada, et 

samaoluline kui materjali kvaliteet ja kättesaadavus on see, et see oleks erivajadusega 

inimesele sobivas formaadis või et tal oleksid selle lugemiseks vajalikud abivahendid. 

Erilahendused tulevad erinevatest allikatest (normid, standardid, organisatsioonid, 

tootjad) ja ei ole üht allikat, kus leiaks nende kohta infot. Kui need õnnestuks koondada 

ühte kogumisse, mida perioodiliselt värskendataks, oleks seda kogumit võimalik kasutada 

mitte ainult kodunõstamiste läbiviijate koolitamiseks, vaid ka muude materjalide, 

rakenduste või kampaaniate koostamiseks erinevatele sihtrühmadele. 

Veel üks uuringus ilmnenud probleem, millega on vaja tegelda, on suhtlusraskused 

kodunõustamistel. Erivajadusega inimene ei pruugi olla suuteline infot kodunõustajatelt 

vastu võtma või sõnumitest aru saada ja oma probleemidega hakkama saada. Selle juures 

on üks võimalik lahendus koostöö sotsiaalametnike ja hooldajatega ning nendele 

vastutuse panemine. Need on need inimesed, kes teavad erivajadusega inimesi kõige 

paremini ja kes nendega igapäevaselt tegelevad. 

2.3. Järeldused ja ettepanekud 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli selgitada välja erivajadustega inimeste juures 

kodunõustamise läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Töö eesmärgi 

saavutamiseks, autor kasutas grupiintervjuud. 

Grupiintervjuud viidi läbi Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate hulgas ning 

nende eesmärk oli koguda andmeid teenistujate kogemustest kodunõustamistel 

erivajadustega inimestega ning nende arvamusest nende enda valmisoleku kohta 

kodunõustamise läbiviimiseks erivajadustega inimestele. Samuti uuriti intervjuudega, 
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millised on probleemid tööl erivajadustega inimestega ning millised võiks olla 

võimalikud lahendused nendele probleemidele. 

Valimi moodustasid neli päästekomandot Ida päästekeskusest (Kohtla-Järve, Kunda, 

Narva ja Iisaku). Sõltuvalt komandost oli intervjuus osalevate päästeteenistujate arv 

kolmest neljani. 

Grupiintervjuu esimene osas koosnes intervjueerivate üldandmetest: kogemus, vanus, 

osalejate ametikoht, töökoht ja haridustase. Enamuse intervjueerivate kogemus oli viiest 

kümne aastani. Samuti oli osalejaid, kelle tööstaaž oli rohkem kui 25 aastat. Need andmed 

näitavad, et osalejate hulgas olid kogenud päästeteenistujad, aga ka need, kes läbisid oma 

erialase väljaõppe alles hiljuti. 

Grupiintervjuu teises osas töödeldi ja analüüsiti intervjuu käigus kogutud andmeid. 

Uuring näitas, et teadmine erivajadustest päästekomando tasandil ei ole täielik, mille tõttu 

võivad need jääda märkamata. Seda eriti kognitiivse ja teavitamise erivajaduse osas. 

Samuti on puudulikud teadmised erivajaduste põhjuste ja lahenduste osas. Intervjuude 

analüüsist tuli välja ka see, et tuntakse puudust erivajadustega inimeste nõustamise 

koolitustest ja materjalidest ning jaotusmaterjalidest, mida sellistele inimestele jagada. 

Intervjueeritavad olid pigem skeptilised selle osas, kas erivajadustega inimeste 

nõustamine on tulemuslik. 

Teooria analüüsi põhjal koostas autor tabeli, kus on välja toodud erivajaduste põhjused, 

ohutusalased erivajadused või probleemid ja probleemide lahendused (tabel 4). Võrreldes 

tabelis toodud probleeme ja lahendusi nendega, mida oskasid tuua välja grupiintervjuudes 

osalenud teenistujad, on näha, et suurt osa probleeme ei tunta või ei osata nende peale 

mõelda. Samuti ei tunta või ei osata pakkuda lahendusi nendele probleemidele. 

Tabel 4. Erivajaduste inimeste ohutusalased probleemid ja probleemide lahendused 

(autori koostatud) 

Erivajadus Erivajadusest tulenev 

probleem 

Lahendused Üldised lahendused 
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Liikumine Võimetus iseseisvalt 

liikuda 

 

 

 

 Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Evakuatsioonitool, lohisti 

või muu abivahend 

abistatud väljumiseks. 

 Kui kasutatakse 

abivahendeid või -

lahendusi, siis tuleb 

neid hoida alati enda 

läheduses. 

 Eluruum peab olema 

varustatud sobiva 

tulekahju avastamise 

seadmega (vajadusel 

dubleerituna 

abistajale). 

 Eluruumi ja 

evakuatsioonitee 

tundmine. 

 Tulekahju korral 

tegutsemise 

planeerimine ja 

harjutamine. 

 Abikutsumise vahend 

(sh. telefon) tuleb 

hoida enda läheduses. 

 Lähedased, naabrid 

peavad olema 

probleemidest 

teadlikud ja vajadusel 

kaasatud ohuolukorra 

tegevustesse. 

 Infomaterjalide 

kättesaadavaks 

tegemine. 

 Lähima päästeasutuse 

teavitamine 

nõustamise 

läbiviimiseks. 

 Eluruumi tähistamine 

nii, et abistav ressurss 

oskaks erivajadusega 

arvestada. 

Aeglane liikumine  Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Lühem evakuatsioonitee. 

 Abivahendite kasutamine. 

Raskused takistuste 

läbimisel (nt. uksed) 

 Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Evakuatsioonitee 

kohandamine (nt. 

kergemini kasutatavad 

sulused). 

 Suluste kasutamise 

harjutamine. 

 

Vähenenud 

manööverdamisvõime 

evakuatsioonitee 

keerulistel lõikudel 

(pöörded, kitsendused, 

käiguteede 

liitumiskohad) 

 Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Evakuatsioonitee 

kohandamine. 

Võimetus saada 

visuaalset infot 

 Visuaalse info paigutuse 

muutmine. 
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 ÜLDISTE 

OHUTUSNÕUETE 

TÄITMINE. 

Nägemine Aeglane liikumine 

 

 

 

 Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Lühem evakuatsioonitee. 

 

Võimetus iseseisvalt 

liikuda 

 Evakuatsioonitee kerge 

läbitavuse tagamine. 

 Abivahendid (juhtkoer, 

kepp). Kui kasutatakse 

juhtkoera, siis tema 

harjutamine 

hädasignaalide, pimedaga 

liikumisega. 

Võimetus saada 

visuaalset infot, 

raskused 

orienteerumisel 

 Helimajakate, reljeefsete 

kombatavate skeemi või 

punktkirjas infotahvlite 

kasutamine. 

Kuulmine Võimetus saada 

audioinfot (sh. 

Häiresignaalid, juhised, 

ohuga kaasnevad helid) 

 Tulekahju avastamise 

seade sobiva 

teavitamisseadmega, mis 

kasutab madalsagedust, 

valgussignaali, 

vibratsioonisignaali vms. 

 

Raskused suhtlemisel 

(nt. kõne tegemine) 

 Info edastamine sõnumi 

teel või paanikanupu abil 

(SMS-112). 

 Abiseadmete (implantaat, 

kuulmisaparaat, kõne-
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tekst programm) 

kasutamine. 

Kõne Raskused suhtlemisel 

(nt. kõne tegemine, abi 

kutsumine) 

 Info edastamine sõnumi 

teel või paanikanupu abil 

(SMS-112). 

 Abiseadmete kasutamine 

(kõnesüntesaator, 

kirjutamisvahend). 

 

Kognitiivne 

võimekus 

Võimetus iseseisvalt 

evakueeruda ja teha 

muid tegevusi (nt 

tuleohutuspaigaldiste 

kasutamine, abi 

kutsumine) 

 Koolitamine ja sage 

harjutamine, et tekiks 

harjumus. Seejuures peab 

tegevustesse olema 

kaasatud isiku abistaja ja 

teda ning tema probleeme 

hästi tundev isik. 

 

Ettearvamatu 

käitumine (ärevus, 

agressioon, hirm) 

Võimetus hinnata 

olukorda ja ohtu tajuda 

 

Erivajadusega inimese kodunõustamisel on oluline individuaalne lähenemine. Uuringust 

tuli välja, et sõltuvalt inimese seisundist on vaja osata temaga suhelda (olla tema kõrgusel, 

kasutada abivahendeid, kasutada abistaja abi) ning osata pakkuda sobivaid erilahendusi. 

Ka sarnase erivajaduse puhul võivad sobilikud olla erinevad lahendused, eriti keeruline 

on olukord aga mitme erivajadusega inimestega. Seega ei saa erivajadustega inimesi 

tulemuslikult nõustada ilma selle teema kohta teadmisi omamata. 

Autor teeb ettepaneku koolitada kodunõustamiste läbiviijaid erivajadustega inimestega 

töötamise teemal. Koolitus peaks hõlmama teemasid, mis on kodunõustamiste 

efektiivseks läbiviimiseks vajalikud: 

 Erivajadustega inimeste ja nende probleemide äratundmine. 

 Erivajadustest tulenevad probleemid. 
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 Erivajadustest tulenevate probeleemide lahendused. 

 Tugiorganisatsioonid. 

 Infoallikad, kust saab infot erilahenduste kohta. 

 Suhtlemine erivajadustega inimestega. 

Autor teeb ettepaneku luua lõputöö tulemuste baasil andmekogum, kuhu koondatakse 

erivajadused, nendega seotud probleemid, nende probleemide lahendused ja viited 

nendega seotud õigusaktidele, tugiorganisatsioonidele ja muule, mis võib selle teemaga 

seoses oluline olla. Teoreetiliste allikate analüüs näitas, et erilahendused tulevad 

erinevatest allikatest (õigusruum, erasektori erivahendite tootjad, teenusepakkujad). 

Seega on loodavaid materjale vaja pidevalt täiendada, et päästjad saaksid pakkuda 

ajakohaseid lahendusi ning et oleks laiem valik lahendusi, mille hulgast on võimalik 

valida kõige sobivamad. Selle andmestiku põhjal on võimalik koostada juhendmaterjalid 

erineval kujul (veebimaterjal, video, jaotusmaterjal, mobiilirakendus jne) erivajadustega 

inimestele või nendega kokku puutuvatele inimestele neid puudutavate probleemide ja 

erilahenduste kohta, millele kodunõustmiste läbiviijad saavad viidata. Samuti on 

kirjeldatud andmekogumi abil võimalik luua koolitus- ja kodunõustamise läbiviimise 

abimaterjalid kodunõustamiste läbiviijatele, mille järgi nad vajadust tunnevad. 

Olukorda aitaks parandada ka koostöö planeerimine sotsiaalametnikuga, hooldajatega 

ning nendele vastutuse panemine. Need on need inimesed, kes teavad erivajadusega 

inimesi kõige paremini ja kes nendega igapäevaselt tegelevad. Esiteks on selline koostöö 

vajalik erivajadustega inimesteni jõudmine, kelleni kodunõustamised erinevatel põhjustel 

ei jõua. Teiseks on see oluline selleks, et kindlustada, et probleemid leiavad lahendused, 

kuna erivajadusega inimene võib mitte olla suuteline ise lahendusi rakendama või ei 

suuda infot vastu võtta, seejuures ei pruugi kodunõustamise läbiviija olla suuteline seda 

hindama.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö teema on „Erivajadustega inimeste ohutusalane nõustamine läbi 

kodunõustamiste“. Antud lõputöö on suunatud erivajadustega inimeste 

tuleohutusteadlikkuse parandamiseks läbi kodunõustamiste. Töö eesmärgiks oli selgitada 

välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamise läbiviimise eripärad ning vajadused 

teenuse arendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks leidis autor vastuse kahele 

uurimisküsimustele, kaardistades tuleohutuse mõistes esinevad erivajadused, nendest 

tulenevad põhilised probleemid ning nende probleemide võimalikud lahendused. 

Uurimustöö käigus analüüsis autor teaduslikke allikaid ja teemakohaseid uuringuid, mis 

annavad põhjaliku ülevaate ohutusalastest probleemidest ja probleemide lahendusi 

erivajadustega inimestel. Samuti uuris autor,  milline on päästeteenistuse töötajate  

oskuste ja teadmiste tase ning vajadused tööl erivajadustega inimestega ja milliste 

probleemidega päästeteenistujad töötades erivajaduste inimestega kokku puutuvad. 

Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis analüüsiti teoreetiliste allikate 

põhjal erivajadustega inimeste statistikat, probleeme tuleohutuse tagamisel ning nende 

lahendusi. Teises peatükis hõlmas empiirilist uuringut, mille käigus, grupiintervjuud 

kasutades, selgitati välja Ida päästekeskuse komandotasandi operatiivtöötajate 

kokkupuuted, kogemused ja probleemid kodunõustamiste läbiviimisel. 

Grupiintervjuud viidi läbi Ida päästekeskuse komando tasandi teenistujate hulgas ning 

nende eesmärgiks oli koguda andmeid teenistujate kogemustest kodunõustamistel 

erivajadustega inimestega ja nende arvamusest valmisoleku kohta kodunõustamise 

läbiviimiseks erivajadustega inimestele. 

Grupiintervjuu küsimustik koosneb seitsmest valikvastustega üldandmete küsimusest, 

millele iga teenistuja vastas individuaalselt, ja seitsmest aruteluküsimusest, mida 

intervjueeritavad vabas vormis arutasid. Küsimuste koostamisel lähtus autor 

uurimisküsimustest ja teooriast. Küsimustiku koostamisel lähtuti sellest, et küsimused 

suunaksid intervjueeritavaid arutama teemasid, mida käesolevas töös analüüsitakse, ning 

tooma omapoolseid näiteid ja jagama kogemusi erivajaduste, probleemide ja lahenduste 
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kohta. Grupiintervjuu tulemuste abil püüdis autor hinnata päästeteenistujate oskuste ja 

teadmiste taset tööl erivajadustega inimestega. Uuring näitas, et nende kogemused ja 

oskused on paljudes teemades piiratud ning vajavad arendamist. Samuti vaadeldi, 

milliseid lahendusi saavad teenistujad rakendada erivajadustega inimeste probleemide 

lahendamiseks. 

Grupiintervjuud planeeriti koostöös Ida päästekeskuse päästekomandode pealikega. 

Grupiintervjuud viidi läbi eesti keeles. Üks grupiintervjuu viidi läbi kohapeal Kohtla-

Järve päästekomandos. Järgmised 2 (Kunda ja Iisaku päästekomandodes) viidi läbi 

konverentskõne vormis seoses Covid-19 viiruse pandeemiaga seotud vastuvõetud 

meetmetega (komandohoonetes liikumise piiranguga).  Narva päästekomandoga viidi 

grupiintervjuu läbi kirjalikult küsimustiku vormis, see tähendab neile saadeti küsimused, 

millele autor sai vastuse kirjalikult nende arutelu järgselt. Selle variandi kasuks otsustati 

peale mitut ebaõnnestunud grupiintervjuu katsest seoses komando suure töökoormusega. 

Intervjueeritavad saatsid autorile grupiintervjuu vastused e-posti teel. 

Uuring näitas, et teadmised erivajadustest päästekomando tasandil ei ole täielikud, mille 

tõttu võivad erivajadused jääda kodunõustamiste käigus märkamata. Intervjuudest tuli 

välja, et päästetöötajaid ei oma kogemusi ja teadmisi kognitiivsetest erivajadustest. 

Samuti on puudulikud teadmised erivajaduste põhjuste ja lahenduste osas. 

Lõputöö tulemuste baasil on võimalik luua juhendmaterjalid erineval kujul 

(veebimaterjal, video, jaotusmaterjal, mobiilirakendus jne) erivajadustega inimestele või 

nendega kokku puutuvatele inimestele neid puudutavate probleemide ja erilahenduste 

kohta. 

Et materjalid oleks pidevalt kaasaegsed, võiks olla pidevalt uuendatav baasmaterjal, mida 

uute lahenduste leidmisel täiendatakse. Selle baasi põhjal on võimalik luua ja uuendada 

materjale, luua esitlusi, leida andmeid, teha kampaaniaid ja rakendusi.  

Olemasolevaid probleeme aitaks paremini lahendada kindla plaani järgne koostöö 

sotsiaalametnikega, hooldajatega ning nendele vastutuse panemine. Just need inimesed 

teavad erivajadusega inimesi kõige paremini kuna puutuvad nendega igapäevaselt kokku. 



42 

 

Samuti saavad nad oma kogemuste ja teadmistega aidata täiendada päästeteenistuste 

töötajate oskuste ja teadmiste parandamisel. 

Lõputöös tehti ettepanekud kodunõustamiste kvaliteedi parandamiseks erivajadustega 

inimestele. 

Autor loodab, et selle tööga parendatakse teadlikkust probleemidest ning nende 

lahendusest  päästeteenistujate hulgas ning selle tagajärjel paraneb erivajadustega 

inimeste ohutus.  
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SUMMARY 

The topic of the present thesis is " Counceling people with special needs about safety 

using home counceling ". This thesis is written in Estonian, with a summary in Estonian 

and English. The length of the work with appendices is 76 pages. The thesis contains 61 

references, 6 figures and 4 tables. 

The aim of the present thesis is to find out the peculiarities of conducting home counseling 

for people with special needs and the needs for developing the service. In the course of 

the research, the author analyzed scientific sources and thematic studies that provide a 

thorough overview of safety issues and solutions to problems in people with special 

needs. Through conducting focus group interviews the author also studied the level of 

skills and knowledge of rescue service employees and the needs of people with special 

needs at work and the problems that rescue workers face when working with people with 

special needs. 

The thesis consists of two chapters. The first chapter is a theoretical approach, focusing 

on the identification of the current situation and problem areas in ensuring fire safety for 

people with special needs. The second chapter includes an empirical study that conducts 

a qualitative study using group interviews to find out the exposure of Eastern Rescue 

Center rescue team level staff to home counseling for people with special needs, their 

readiness and ability to work with people with special needs. 

In the thesis, proposals were made to improve the quality of home counseling for people 

with special needs. 
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LISAD 

Lisa 1.  Grupiintervjuu 

Lugupeetud kolleegid 

Olen Anton Lukitšev, Sisekaitseakadeemia päästekolledži RK-170 kadett, ja samuti 

töötan Kohtla-Järve päästekomando päästjana. Kirjutan lõputööd teemal „Erivajadustega 

inimeste ohutusalane nõustamine läbi kodunõustamiste“. Selle grupiintervjuu eesmärk on 

uurida milline on päästeteenistujate oskuste ja teadmiste tase tööl erivajadustega 

inimestega? Erivajadustega inimeste all peetakse silmas inimesi, kelle ei tule oma 

füüsilise või vaimse seisundi tõttu täies mahus toime tuleohutuse mõistes. 

Grupiintervjuu on anonüümne, andmeid töödeldakse analüütiliselt. 

1) VASTAJA ÜLDANDMED 

1. Ametikoht 

a) Rühmapealik b) Meeskonnavanem c) Päästja 

2. Teie vanus 

a) 18-30 b) 31-40 c) 41-50 d) 51-60 e) 61-… 

3. Sugu 

a) Mees b) Naine 

4. Tööstaaž 

a) 0-5 b) 6-10 c) 11-15 d) 16-20 e) 21-25 f) 25 ja rohkem 

5. Maakond, kus asub töökoht 

a) Ida-Virumaa b) Lääne-Virumaa 

6. Kas on läbitud SKA (Sisekaitseakadeemia) (päästja, päästemeeskonna juhi 

või päästeteenistuse eriala) õpe? 

a) Jah b) Ei 

2) GRUPIINTERVJUU 

1. Millised tuleohutuslikud erivajadused esinevad? 
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2. Kui palju on teil olnud kodunõustamistel kokkupuuteid 

erivajadustega inimestega? 

3. Millised raskused tekkisid erivajadustega inimeste või nende 

abistajate nõustemisel? 

4. Milliseid oskuseid ja teadmisi on vaja erivajadustega inimeste 

nõustamisel? 

5. Millised ohutuslike erivajadustega inimeste probleemide lahendused 

on olemas? 

6. Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

kõdunõustamiste läbiviimiseks ja kust need leiab? 

7. Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

jaoks ja kust need leiab? 

Ettepanekud vabas vormis, kuidas parendada kodunõustamisi erivajadustega 

inimestele. 
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Lisa 2. Grupiintervjuu esimese grupiga 

1) Millised tuleohutuslikud erivajadused esinevad?  

No eks see oleneb igast inimesest, et mis vajadus täpselt sellel inimesel on. 

Kui näiteks suitsuandurit on vaja; näiteks tal on vaja mingi pikendusjuhtmega kuskile alla 

tuua. 

Äkki need inimesed: mõned on mingi spetsiifilise, keegi ei kuule midagi, keegi ei näe 

midagi, ei saa liikuda - evakueerimisraskused. Äkki sellised? 

(Aga äkki midagi veel on olemas?) 

Kahjuks mitte, mina ei tea midagi. 

2) Kui palju on teil olnud kodunõustamistel kokkupuuteid erivajadustega 

inimestega? 

Isiklikult olen näinud kahte. Üks oli liikumisvajadustega, näiteks ei saanud ise liikuda, 

mingi tulekahju, siis päästjad peaksid viima tema ise välja, sest tema ei saa ise minna. Ja 

teine oli see, kes ei kuule midagi. 

Eks neid olukordi on ikka ette tulnud; neid inimesi paraku siin on. 

Kõige rohkem olen mina ka näinud, et on kas kuulmisvaegus inimestel või siis 

liikumisvaegus. Need on nagu suuremad probleemid, ma arvan, kõige suuremad. Kuigi 

neil on olnud küll abistajad, kes hooldavad neid, aga nad ei pruugi olla just sellel hetkel 

kohal; kas naaber valvab või siis sotsiaalhooldaja käib neil lihtsalt külas. Kui näiteks 

mingi õnnetus peaks juhtuma, siis ma arvan, et nad jääksid hätta selle olukorraga. Et just 

abi neil koha peal ei ole: kui inimene ei kuule, siis ma ei tea, kas pääste läheb ukse taha, 

siis on isegi neil raskusi sisse saada, on olnud tulnud naaber aidanud ja teinud ukse lahti. 

On seal ja ei kuule. Kuigi tegelikult inimene on kodus olnud, lihtsalt ei ava ust ja kõik.  
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Need kaks on jah: liikumine ja kuulmine. Nägemine võib ka üks probleem olla, aga sellel 

on ka, mina isiklikult olen käinud seal korteris, seal ka olukord oli halb. Et kas nüüd 

sotsiaalhooldajad seal teevad midagi või ei tee. See kõik võtab aega ja eks see oleneb ka 

piirkonniti: mis piirkonnas kuidas need sotsiaaltöötajad töötavad ja kui palju neid 

abivajajaid selles piirkonnas on? Kas kõiki jõuavad abistada? 

3) Aga millised raskused tekkisid erivajadustega inimeste või nende abistajaid 

nõustumisel? 

Raskused, raskused, raskused. 

Jah, kuulmispuuded. 

Kuulmispuudega raskused. 

(Arutasite?) 

Viipekeelt me ei oska ju. 

Viipekeelt me ei oska, aga kui ta… 

Ma arvan, et kui inimene juba ei näe ja ta elab üksinda korteris, siis ta peaks kuskile 

asutusse juba ära viima. Ta on nagu suhteliselt ohtlik teistele. Kui ta elab kortermajas, 

sest ta on ohtlik juba teistele inimestele, kes elavad selles majas. Kui tal järelevalvet 

pidevalt ei ole taga, teeb seal gaasipliidi peal süüa oma äranägemise järgi - see ei ole 

normaalne, ma arvan. 

(Pakute veel midagi?) 

Äkki raskused on need, et meil jälle kogemust, kuidas nõustada neid inimesi, kes on 

abistajad või neid inimesi, kellel on erivajadused, sest me ei tea, mida pakkuda neile 

niimoodi, et nendel oleks ohutu ja nad käituksid ohutult. 

Liiga vähe puutume kokku nendega. 

(Kas veel keegi midagi lisab?) 
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Ei oskagi öelda kohe. Jah, sest info meil puudub, et kuidas neid abistada või mida 

soovitada täpselt teha. 

4) Milliseid oskuseid ja teadmisi on vaja erivajadustega inimeste nõustamisel? 

Oskusi ja teadmisi…  

Oskused on samad nagu teadmised: me oskame lihtsalt töötada nende inimestega, peame 

mõtlema välja või keegi peab mõtlema välja mingid lahendused, kuidas neid nõustada, 

kuidas nendega käituda. 

Meil, meeskonnavanema on päästjatena, ma arvan, et eriti ei tea veel, neid teadmisi ja 

oskusi ei ole, pole mingites suuremates komandodes muidugi kogenud, kas päästjad ja 

meeskonnavanemad saavad sellega hakkama, aga kui väiksemates komandodes sa kokku 

puutunud, siis nemad küll ei saa kuidagi lahendada. 

Näiteks ennetusosakond saaks, ma ei tea, mõelda välja mingi lahenduse või ju mingi 

teadmiste hulga mingil paberile panna, mingid kindlamad asjad, mis erivajadused on ja 

kuidas nendega tegeleda, ja seda juba viia päästemeeskondadeni. 

Jaa, aga küsimus tekibki sellest, et kust nemad seda teavad, ehk see peaks läbi 

sotsiaaltöötajate tulema, see info, et selles majas on näiteks niisugune inimene, kes ei 

liigu, ei kuule, ei näe - et tal on erivajadus. 

Ja teiseks võiksid seda teada ka korteriühistud. Et kui on mingi tulekahju, et siis neljandal 

korrusel me teame, et selle korteris on niisugune inimene, kes ei näe, ei kuule, ei liigu. 

Me saame kohe operatiivselt tegutseda. 

Et oskusi ja teadmisi… Paraku koolitee on selja taga ja kooli koha pealt ma võin julgelt 

öelda, et minul üldiselt pole koolist mitte midagi kaasa võtta, mida ma saaksin töös 

rakendada. Olid need tunnid, mida oli ääretult palju. Ja reaalsus oli see, et selle kursuse 

läbides me ei arutanud mitte ühtegi korda neid kodukülastuse ankeete läbi. See oli päris 

jama. 
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Meeletu ressurss, mis sai siin ära raisatud, ja ei olnud midagi sealt kaasa võtnud. Paraku 

tööl käimine on rohkem õpetanud. 

5) Millised ohutuslike erivajadustega inimeste probleemide lahendused on 

olemas?  

No, ega tegelikult meil midagi erilist ei olegi. Mida meie saame teha päästjana? Mitte 

midagi erilist. Meie paneme lihtsalt kodukülastuse ankeedile kirja, et tal on niisugune 

probleem. Paneme need andurid üles, mis on vaja, ja see on kõik. 

(Aga pakkuge, äkki te teate, millised erilahendused on olemas?) 

Liikumisvajadustega inimesed, kes näiteks liiguvad ratastoolidega; siis paljudes 

korteriühistutes ja kortermajades ei ole spetsiaalseid väljasõite selle jaoks, et ta saaks 

välja  liikuda.  

Nojah, aga mis teha, kui inimene elab seal, siis ta elab seal. Me ei saa sinna mitte midagi 

teha. Me maju ei hakka ehitama selle inimese pärast. 

Päästeamet saaks teha koostööd koos KOV-i ga. 

Jah, aga sa kujutad ette, kui palju neid on, neid inimesi? Ühe käe sõrmedest jääb väheks. 

Siin meie rajoonis on ikka neid päris-päris palju. Et mis me saame teha? Reaalsus on see, 

et need inimesed tuleb välja selekteerida, et… 

Vastav maja ehitada neile. Kui inimene elab viiendal korrusel ja ta on ratastoolis. Kuidas 

ta sealt alla saab? Ta ei saa kuidagi sealt alla. Ainult kui mingi abiga. Sa võid sissekäigu 

ette teha tal selle kaldtee, aga see ei aita ju midagi. Sest need kortermajad nagu meil on 

siin, sellised kitsad. 

Ja tihtipeale asju täis. 

Ja liftid ei tööta. Liftid on ainult suuremates, üheksakordsetes. 

Et suur probleem on ka see, et kes on puudega inimesed, nad on kergelt ka asotsiaalsed. 

Seal on seda prügi, korterid on sellised… Bardakk.  
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Nendel peaks olema jah, kas kuskil hooldekodus või… Selleks peaks juba, ma ei tea, kas 

olema mingi süsteem. 

Koostöö peaks olema siis sotsiaalosakonnaga. 

Sest meil pole praegu kuskile suunata neid. Meie ju lihtsalt täidame ankeedi ära ja kõik. 

Okei, see läheb kas nüüd juhtkonda või kuhu see ankeet läheb. Lihtsalt mis nendega edasi 

tehakse? Kas tehakse midagi, või ei tehta? Ma saan aru, et inimesi on palju ja ei ole neid 

kuskile panna. Meie nagu ise, meie, kui päästjad, ei saa ju midagi teha, seal ei ole mingit 

võimalust. Lihtsalt saame ära märkida ja... Aga kas see mure ka kuskile edasi läheb? See 

on teine asi. 

6) Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

kõdunõustamiste läbiviimiseks ja kust need leiab? 

Minu teada neid ei ole, võib-olla väga vähesel määral, aga minu arust ei ole. Keegi ei 

oskagi nendega käituda. 

Täpselt nii ta ongi, et meil ei ole mingeid materjale selle kohta. Meie täidame oma need 

paberid ära, mis on vaja täita, ja… Kuhu riiulisse see paber läheb, ei tea. 

Spetsiaalset koolitust pole sellel alal saanud, kuidas nendega käituda, erivajadustega 

inimestega. 

Omas peas midagi välja mõelda on nagu jah. 

7) Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste jaoks ja 

kust need leiab? 

Sama küsimus? 

(See küsimus on erivajadustega inimeste kohta, mitte meie.) 

Ma arvan, et internetist kindlasti leiab mingeid erilahendusi, abimaterjale, aga seal 

internetis ei tasu kõike usaldada, mis seal kirjutatakse.  
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(Aga kui need inimesed, kellel on erivajadus, ei oska kasutata interneti. Kuidas siis 

saab?) 

Noh, seda saabki siis läbi kodukülastuste, et kui meil oleks mingisugune paber, mille järgi 

nendele tutvustada seda, mismoodi käituda, siis oleks see asi võimalik. 

(Aga praegu selliseid pabereid ei ole.) 

Jaa, ja kui sina selle lõpupaberi kätte saad, siis sina teed selle ära. 

(Jah, loomulikult.) 

Hea mees, kes lubabki. 

Jah, sellega meil on probleemid. Ja üleüldiselt on selle kodukülast koha pealt, et mina, 

kes käisin kaks või kolm aastat tagasi koolis, tõesti mulje on see, et mitte midagi pole 

paraku kaasa võtta. Kui minu eesmärgiks oli õpetajaga juba alguses, mõtlesin, leppisime 

kokku, et me need kodukülasse blanketid võtame ette ja me need asjad arutleme läbi, siis 

me ei jõudnudki selleni. Vastutuult kusemine. 

(Ja mul oli samamoodi. Pärast Väike-Maarjat oli väga-väga vähe kogumusi.) 

Mingisugust seadusandlust, no johhaidii, ma ei õpi juristiks, mul on lihtsalt vaja teada, 

kuidas kiiresti efektiivselt oma töö ära teha. Mind ei huvita need seaduselõigud, mul ei 

ole seda vaja. (Seetõttu praegu ma tegelen selle tööga. Veel mingeid pakkumisi?) 

Ei oskagi lisada kohe. 

Et kuidas seda asja siis lihtsamalt lahendada? Okei, mis me saame tänasel päeval teha? 

Läheme nüüd, paneme auto käima, kodukülastusele. Erivajadusega inimene. Mis me 

teeme? Ei näe-kuule, võib-olla ka ratastoolis, mis me teeme? Möh-möh! Me ei teegi mitte 

midagi. Teeme selle paberi ära, nagu on, annab oma ID-kaardi, täidame paberid ära. 

(Lihtsalt paneme siis ankeeti, mis oli erivajadus?) 

Jah, seal oli mingi selline lahter, erivahetus. Noh, paneme sinna linnukese ära. 
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(Ja mis edasi?) 

Ja mis edasi saab? See läheb riiulisse ja kuhu, mis edasi? Las minna. Samas võib-olla 

meeskonnavanem tema teeb üldist kontrolli, räägib ka selle korteriühistuga. Võib-olla siis 

meeskonna varem juba peaks välja uurima, kas see korteriühistu esimees/esinaine teab, 

kas seal  on mingisugune erivajadus või ei ole. Et juba selles stiilis. Et siis saaks selle asja 

nagu liikuma. Hästi, ütleb, nii selles nelikümmend viis on sihuke inimene, kes ei näe, ei 

kuule. Meeskonnavanem saab panna selle üldisele listile, et seal on selline inimene. Jaa, 

aga mis saab edasi? See paber tehakse ära. Mis selle paberiga saab? Mitte muffigi. Mis 

selle paberiga saab edasi? 

Ettepanekud vabas vormis, kuidas parendada kodunõustamisi erivajadustega 

inimestele. 

(Pakkuge midagi, see võib-olla mõjutab meie tööd.) 

Esiteks, koguda materjali erivajaduste inimeste kohta, seejärel teha koolitusi, koolitada 

meeskonnavanemaid, koolitada päästjaid. Ja seejärel võib-olla teha spetsiaalsed 

kodunõustamisankeedid näiteks erivajadustega inimeste jaoks. Selle järgi siis käia juba 

näiteks, saame suurema info selle kohta. Kindlasti teha tööd koos sotsiaaltöötajatega. 

Täpselt. 

Suurema õla peavad alla panema kohalikud omavalitsused, nemad saavad sinna rohkem 

midagi teha, sest ega Päästeamet ei saa ju päris neid sealt kodust ära võtta ja kuskile 

mujale paigutada. See peab jääma ikkagi, kohalikud omavalitsused peavad tagama neile 

mingisuguse parema elamispinna või kus nad saaksid hästi liikuda või et oleks 

liigipääsud, need sotsiaaltöötajad siis kas oleksid… Kas või sotsiaalmaja näiteks, et teha 

mingi sotsiaalmajanduslik, kus nad siis nagu koondada ühte kohta, et siis oleks probleem, 

ma arvan, väiksem, kui nad elavad kuskil kortermajades, kus liikumine neil on takistatud 

ja on võib-olla ohtlikud teistele inimestele seal. Võiks neid koondada jah, nagu seda saab 

teha ainult, ma arvan, omavalitsuselt. Meie saame küll, võib-olla leiame neid, kes on 

erivajadustega, ja saame infot anda kohalikele omavalitsustele. Siis nemad peaksid selle 

probleemiga, ma arvan, rohkem edasi tegelema. Me saame nagu korduvnõustamisega ka 
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teha, et kas on tegeletud või ei ole, aga see peaks kajastuma kuskil infosüsteemis, et 

lihtsalt mitte, et läheb sisse kuskil. Mingi ajaperiood, et näiteks kaks nädalat või kuu aega, 

et siis lähme kontrollime jälle seda kodu, vaatame, kas midagi on muutunud või ei ole, 

kas see info läheb kuhugi edasi või kas keegi midagi teeb või ei tee. Siis Päästeameti 

saaks selle info edastada kuskile, kas kohalikku omavalitsusse, või kas siis sotsiaalhoole 

teevad oma tööd, kas keegi midagi kuskil liigutab või liigub? Ma arvan, et see peaks 

niipidi kuidagi liikuma. Aga meil peaksid olema jah, et mida küsida, kuidas küsida, mida 

teha, et kellele nagu suunata mida, kuhu suunatuna? Täpselt ma ei tea, kas see info on 

meil kõik on olemas või ei ole? See, et me lihtsalt anname teada, et seal midagi on, ongi 

kõik, ja sinna see jääbki. Jah. 

Samas ehitada neile majad, see on meeletu ressurss, mis sinna magama panna? Palju, 

ütleme, kuskil hooldekodus mingisugune kuu aega maksab, mingi viissada eurot? Alates 

viiesajast eurost? 

Nojah, kallis on ta küll. 

Keskeltläbi need puudega inimesed, mitte mingit sissetulekut, mitte midagi ei ole, saavad 

seda oma toetust, see on mingi kaks-kolmsada eurot, kes ülejäänud kakssada eurot 

maksab. Reaalselt on see, et see jääb omakstele. Seda raha ei ole, siis pannakse need 

kuskile  vanasse korterisse ja ootab oma aega seal. 

Nii see paraku meil on ja jääb. 
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Lisa 3. Grupiintervjuu teise grupiga 

1) Millised tuleohutuslikud erivajadused esinevad? 

Sellel grupil? Antud grupil? 

(Jah.) 

Erivajaduste jaoks ongi see, kuid on nagu nägemispuuded või mingisugune nägemis-, 

kuulmis-,  liikumispuue. 

(Aga millised probleemid tekkivad tuleohutuse mõistes?) 

No probleem ongi see, kui inimesel nüüd majas või korteris olid ükskõik mis elamus 

kuskil midagi peaks juhtuma, siis kuidas nad saavad teavitada, kuidas nad majast välja 

saavad, jah, evakuatsioon, kas nad saavad ise sealt minema, kas nad suudavad üldse abi 

kutsuda endale? 

Meil oli just eelmine vahetus selline. Hooldaja, kes käib neil pensionäridel ukse taga, ei 

saanud sisse, enam ei vastanud, võti oli teisel pool ees. Ja mis temaga juhtunud oli? Ta 

oli hommikul vara hakanud tõusma, ta kukkus. Ja ta kukkus niimoodi, et radika ja voodi 

vahele, et ta ei saanud enam mitte midagi ise teha. Ja see oligi, viskasime voodi sealt eest 

ära, tõstsime ta ülesse, ta  saanud liikuda, tal need puusad olid haiged ja oli kõik. Oli seal 

nagu kilpkonn. 

2) Kui palju on teil olnud kodunõustamistel kokkupuuteid erivajadustega 

inimestega? 

Mina olen kuulmispuuetega teinud. Aga lihtsalt karjusin kõrva, läksin kõrva juurde ja 

karjusin kõrva. 

Jah, minul on ka olnud. Nägemispuudega ei ole, aga kuulmispuue, liikumispuue, nii et 

inimene ongi just ratastoolis. No, siis pead talle suitsuanduri sealt ülevalt alla tooma. Ja 

kuulmispuue on täpselt samamoodi, et ega ta sind ei kuule väga hästi, pead karjuma 

sisuliselt. 
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Noh, tegelikult võiks neid olla isegi, täitsa meil olemas need, valgustiga andurid. Kui 

inimene ei kuule, siis lamp lööb põlema. Meil pole sellist asja, võib teha ettepaneku. 

(Ma kirjutan praegu tööd, võib-olla siis nad tellivad mingid erilahendused. Kas 

midagi veel lisate?) 

Ma ei tea, minul pole küll rohkemat midagi. 

Praegu niimoodi kohe ei tulegi. 

Niimoodi ma pole küll teinud. 

3) Millised raskused tekkisid erivajadustega inimeste või nende abistajate 

nõustamisel? 

Otseselt raskusi ei olegi olnud. Kui sa kõvasti rääkima pead, siis sa pead lihtsalt oma häält 

kurnama, muud ei ole. 

Jah, vanainimesel raske selgeks teha. 

Jah. 

Vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Sa peadki neile hästi palju pinda käima, hästi palju 

seletama, miks seda on vaja. Ei oskagi rohkem nagu. 

Nojah, ega ongi, selgeks on raske teha. 

4) Milliseid oskuseid ja teadmisi on vaja erivajadustega inimeste nõustamisel? 

No otseselt mingit eraldi väljaõpet me, mina ei ole vähemalt saanud. Ma ei tea, kuidas 

teistega on. 

Jah, seal nad ütlevadki sulle, et kui sa lähed sinna, sa räägid ikkagi oma selle teksti ära 

või selle andmestiku selle baasi põhjal, mis seal antud on. Ja sa teed neile selgeks, et kui 

neil on näiteks suitsuandurit vaja kuskilt ülevalt laest alla tuua, siis räägid neile selle ära, 

mille jaoks see on. 
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Kui on sotsiaaltöötaja ka olemas. 

Nojah, sotsiaaltöötajale rääkida. 

Keerulisem ongi seda selgeks teha, et miks seda, näiteks… Võtame suitsuanduri näiteks, 

et miks seda üldse vaja sinna? Nemad saavad aru, et teevad süüa näiteks kodus, hakkab 

tööle, piuksub kogu aeg, võtad selle laest alla ja… 

Ja ongi kõik. 

Jah. 

Ja see piuksuma läheb ja tema ei saa sinna midagi teha. 

Mäletad, me käisime Kundas ühel väljakutsel. Naabrid kõik paanikas, suitsuandur pani 

seal toas. Aga see oli kurt, ei kuulnud mitte midagi. Silmad säravad, et mis toimub, miks 

pääste ukse taga? Laes pani täiega, vaata. Aga ta oli vist, ülevalt hakkas uputama ja vee 

pärast, vesi jooksis sisse sinna.Ei saa mitte midagi aru või? 

5) Millised ohutuslike erivajadustega inimeste probleemide lahendused on 

olemas? 

No aga siin ongi… 

Pensionäridele on see, et saab tuua alla selle. 

(See on vanade andurite puhul, aga uutega seda ei saa, kus on aku.) 

Uutele ei ole välja mõeldud, jah. 

Ma mõtlen, mis erilahendusi nagu väljas on. Ongi see valgustus, lööb lambi põlema.  

Siis minu arust isegi on täitsa, voodi saab vibreerima panna. Läheb tööle, siis on nagu 

seks-voodi. Ära seda kirja pane kuhugi. 

Kuskil motellides olete. 
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Ja evakuuerimistool. 

(Mille jaoks evakuatsioonitooli on vaja?) 

Ära tuua. 

(See on ka üks erilahendus.) 

Jah, evakueerimist ma olen näinud ise. Ühe korra ainult, aga see oli arsti kabinetis. 

Arstikabinet on näiteks teisel korrusel. Ja teiselt korruselt tulebki alla nii-öelda lift, istub 

peale ja siis see lift toob sind sealt alla. 

(See on ka üks võimalus.) 

Tallinnas, vaata, õpetaja rääkis, ühele pandi täitsa, ta elas neljandal korrusel, keerati õue 

kohe see. 

Jah. 

Rõdult sõidab alla see. 

(Sellised lahendused on ka olemas, jah.) 

Erivajadused enam ei ole ainult see, et on mingi puudega inimene, kuulmispuue, 

nägemispuue, aga on ka sellised erilahendusi vajavad inimesed juba, kes on ülekaalulised 

näiteks. 

Jah. 

Näiteks me käisime; pakun, kakssada viiskümmend kilogrammi äkki. Ta elas küll 

esimesel korrusel, aga uksepiida laius oli täpselt nii, et ükski päästja sinna vahele, ainult 

see tädi oli seal vahel ja siis ta ääri-veeri kuidagi sealt uksepiida vahelt tuli välja. 

Aga ise või selle… 

Ei, tõstsime ikka. Tema ise oli kõndinud enam. 
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Meil oli ka siinsamas ju ja kiirabi tahtis ära viia teda. Me ei jaksanud teda tõsta selle pealt. 

Ja see tool, mis talle toodi, ta ei mahtunud sinna peale ka ära. Ja kui ta lõpuks ühe kanniga 

sinna peale sai, see rihm ei läinud enam kinni. See oli maksimumi peal, aga jäi veel pool 

meetrit. 

Me tõstsime ta lõpuks kiirabi autosse niimoodi, et kus see kanderaam on. Kanderaami me 

tõstsime välja ja panime siis mingi madratsi või asja sinna alla. Siis lükkasime ta enam-

vähem, või tõstsime ta sinna peale niimoodi, et terve kiirabiauto oli teda täis. 

Kandraami ei saanudki sisse panna? 

Kanderaam läks teise kiirabiautoga kaasa. 

Kärukonks, vaata, tuleb taga järgi. 

Niisugused asjad on ka juba, mille peale tegelikult natuke mõtlen peame hakkame. Kui 

sa nüüd kuskile sündmusele reaalselt lähed, maja on suitsu täis, ja siis sa avastad, et seal 

on… 

Ega sa ei toogi välja teda. 

Ei toogi, jah. 

Ei toogi välja. 

6) Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

kõdunõustamiste läbiviimiseks ja kust need leiab? 

Ma arvan, et need mingisugused on olemas ja kui nad on siis äkki need on… 

Ennetajatel. 

Eeennetajatel ja meil seal… 

Rescue lehel. 

Rescue leht, ennetajad, äkki P-kettal, kuskilt arvutis. 
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Ennetajatel ikka on ju, ma arvan. 

Siis on ainukesed ongi need tabelid, mis meil on need küsitlustabelid, mille põhjal me 

teeme.  

Otseselt rohkematega kokku ei ole puutunud. 

(Saab ka internetist, meil on mitu organisatsiooni, mis tegelevad sellega.) 

7) Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste jaoks ja 

kust need leiab? 

Kus nemad võivad leida? 

(Jah, kus nemad võivad leida?) 

Internetist. 

(Samuti internetist, aga osad erivajadustega inimesi ei saa kasutada interneti.) 

Sotsiaaltöötaja abil, eks, perearsti… 

Sotsiaaltöötaja kaudu, sotsiaaltöötaja võtab ühendust. 

Perearsti kaudu, vaata, kuidagi ikka peaks saama. 

Võtame ühendust siis veel ennetajatega kellegagi Päästeametist. 

Võib-olla, jah. 

Ettepanekud vabas vormis, kuidas parendada kodunõustamisi erivajadustega 

inimestele. 

On kellegi mingeid häid mõtteid? 

(Võib-olla koostada mingeid projekte või midagi veel?) 

Erivajadusega… 
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Meil on ju kolledž, vaata need, siis olekski lihtsam, korraga oleks olemas 

kuulmisvaegustega eraldi.  

Jah täpselt. 

Eraldi blanketid. Meil on praegu ainult üks blankett, selle järgi me täidame. Et kui oleks 

seal  kirja panna, et kui suur see kuulmiskahju on tal või nägemispuue, liikumispuue. Et 

noh, saaks mingi statistikat hiljem teha. 

Eraldi mingisugune leht, jah. 

Ja siis vahendid võiks ka olla vastavalt sellele. 

(Aga midagi veel meie jaoks, koolitused või midagi?) 

Me üldiselt hakkamegi ette võtma neid erivajadusega ja me teame, kus nad enam-vähem 

on, siis kindlasti oleks vaja meil endale koolitusi ka, et kuidas mida teha. 



69 

 

Lisa 4. Grupiintervjuu kolmanda grupiga 

1) Millised tuleohutuslikud erivajadused esinevad? 

Mida sa selle all silmas pead? Millised tuleohutusnõuded on? 

(See tähendab millised erivajadused ja tuleohutuslikud probleemid esinevad?) 

Põhiprobleem on see, et nendel endal selles mõttes põlevast hoonest välja saamine, kui 

on näiteks liikumispuue. 

(See tähendab evakueerumine?) 

Evakueerumine, jah. Ja siis, ma ei tea, kui ütleme, kes ei näe või kuule, siis samamoodi 

veel, ütleme, suitsuandurid. Kes on kurt, sellel võiks mingid erilised suitsuandurid olla, 

asjad, noh kuidas ta nagu avastab tulekahju. 

Ütleme, ma ei tea, kuidas nendel, kes ei kuule, nendel vist on mingi käevõru, mis 

vibreerib, või ma ei tea, kas on sellist asja või ei ole. 

(Seda me veel arutame hiljem.) 

2) Kui palju on teil olnud kodunõustamistel kokkupuuteid erivajadustega 

inimestega?  

Meil siin kandis ei ole, meil on null. 

3) Millised raskused tekkisid erivajadustega inimeste või nende abistajate 

nõustamisel?  

Vastus on samuti nagu eelmisel küsimusel oli, null. 

4) Milliseid oskuseid ja teadmisi on vaja erivajadustega inimeste nõustamisel? 

Aga noh, ma ei oskagi öelda, millised on vaja, sellepärast et nii palju, ma ei tea, P-kettal 

meil tööarvutites või kuskil ei ole üldse materjaligi selle kohta, et… 
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Kuidas või mis tuleks teistmoodi. Selles mõttes materjal selle kohta ei ole absoluutselt 

meil. Ma arvan, et jääkski hätta, kui peaks tulema selline situatsioon. 

Kellelgi ei ole siin kokkupuuteid meie kandis ja siis ei ole ka kellelt nagu nõuvad küsida 

kohe ja ei ole endal materjali vaadata kuskilt. 

Et päästeamet võiks teha mingi sellise ühe asja nagu kus oleks olemas see info, nagu on 

tehtud tavanõustamiste jaoks. 

(Kuidas teised arvavad, kas samuti nagu sina?) 

Ja nendel on samuti null kokkupuudet.  

5) Millised ohutuslike erivajadustega inimeste probleemide lahendused on 

olemas? 

Ma ei tea, kas on olemas. 

No ma tean, et need tekid on igasugused, lohistamistekid on näiteks, kellel on 

liikumisraskused. 

Siis vist on need suitsuandurid erinevad olemas, mis, ma ei tea, vaegnägijatele ja -

kuulajatele. 

(On, aga mitte Päästeametil, erasektoris on olemas.) 

Mõtlengi, meil näiteks ei ole, meil puudavad need. Iseenesest võiks olla seal 

piirkondades, kellel on nagu selliseid inimesi, minu arust. 

Minu arust meil ongi ainult need põhimõtteliselt tekkinud, millega lohistada. Ega meil 

väga midagi ei olegi, erivajadustega inimeste jaoks. 

(Pakkuge veel midagi, võib-olla veel mingid erilahendused on olemas?) 

Praegu siin küll pähe ei tule. 
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6) Milliseid abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

kodunõustamiste läbiviimiseks ja kust neid leiab? 

Meil ei olegi minu teada, vähemalt P-kettal või kuskil siin voldikutel komandodes kuskil 

ei ole. Ma ei, ma ei oska isegi otsida, et kust võib veel leida? 

(Internetist saab leida.) 

Ainuke on Google. Aga tööl niimoodi otse ei tea kuskilt. Aga Google-st leiab, midagi 

leiab ikka. Aga see on ka nii pealiskaudne. Selleks võiks mingi üks koht olla, kus mingi 

nagu ankeet. Vaatad selle üle ja seal on nagu olemas kiirelt üldinfo. Ei pea kuskilt 

Internetist hakkama veel, ma ei tea, otsima kuskilt imelehtede pealt. 

(Oodake natuke, küll tulevad sellised materjalid. Ma püüan seda teha.) 

See oleks väga hea. 

7) Millised abimaterjalid on praegu olemas erivajadustega inimeste 

kõdunõustamiste läbiviimiseks ja kust need leiab? 

Põhimõtteliselt ma arvan, et leiab ka internetist ja üks variant on võib-olla äkki kohalike 

omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Võib-olla nendel on materjalid selle jaoks? Ma ei oska 

nagu täpselt öelda. 

(Võib-olla tugiisikud?) 

Äkki nendel on midagi, jah. 

(Sa ütlesid internetis, aga inimesed on enamuses eakad, kes on erivajadusega, nad ei 

oska lihtsalt kasutada interneti, või kui on pime näiteks, kuidas siis?) 

No jah, siis ongi ainuke variant, kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja abi. Ega, kuid 

on eakas inimene, või siis mõni tuttav, mingi, ma ei tea, abiline või keegi. 

Tugiisikud, nii öelda, kes on, võib-olla nende kaudu siis. Ja muidu nad ise vaevalt. 
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Ettepanekud vabas vormis, kuidas parendada kodunõustamisi erivajadusega 

inimestele. 

No see abiks, et ankeedid ja need võiks sul valmis saada. Kui peaks juhtuma, et on vaja, 

et siis on olemas vähemalt kohe võtta. Silme ees, ma siis ei teki neid nii-öelda viivitusi, 

et hakkad otsima, et kuidas täpselt mis käib, et siis vähemalt saab. Ülevaade on olemas 

kodunõustamisel plakati näol. 

Et see võiks nagu autodes olla olemas kõikidel. 

See oleks hea. Ja üldse, selles suhtes üldse nende erivajadustega inimeste kohta meil nagu 

ametisiseselt informatsiooni ja mingeid asja olla materjali. Iseennast ka harida sellel 

teemal. 

(Kahjuks mingeid projekte pole sellistele inimestele.) 

Midagi võiks, ma ei tea, saaks isegi kasvõi P-kettal on mingi õppematerjali midagi olla, 

et vahepeal komandosiseselt õppida. 

(Ma arvan, et praegu lihtsalt Päästeametil aega ei ole. Tegeldakse teiste asjadega. 

Aga tulevikus hakkavad, ma arvan, ka sellega tegelema.) 

Mõistlik oleks, sest praegu on selles suhtes meie, ma arvan, enamuse jaoks, kes siin 

töötab, on seal suhteliselt tume maa. Erivajadustega inimeste teema on võõras paljudele. 

(Meie regioonis, Ida-Virumaal on kuskil 19%, koos Lääne-Virumaaga 17% 

rahvaarvust. Kujutage ette, kui palju on meie regioonis erivajadustega inimesi.) 

Nojah, vot ongi. Ega neid on päris palju tegelikult ja ega neid tuleb juurde ka. Ega see ära 

ei kao kuhugi. 

See oleks hea, kui oleks mingi olemas materjal, kust uurida. 
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Lisa 5. Grupiintervjuu neljanda grupiga (kirjalikus vormis) 
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