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SISSEJUHATUSEKS
7 min

• ootused 

• kartused

• kaasused, juhtumid – 5 tk



Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

§ 44. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

• relv relvaseaduse tähenduses;

• lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode 

• aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;

• aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest 
tulenevalt; 

• muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu 
või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.



Relv relvaseaduse tähenduses

1) Tulirelv

2) Gaasirelv (sh gaasipihusti)

3) Pneumorelv

4) Külmrelv …

5) Heitrelv (amb, vibu)

6) Elektrišokirelv 

7) hoiatus- ja signaalrelv 



Külmrelv
1) kasteet, kasteetnuga, teleskoopnui, samuti muu 
spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud 
ese;

2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne 
muu eseme kuju või on peidetud selle sisse;

3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel 
jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on 
üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.



Lõhkeaine, pürotehniline aine 
ja pürotehniline toode 



Aine, mida kasutatakse mürgistuse 
või joobe tekitamiseks



Seaduse alusel keelatud õpilase 
vanusest tulenevalt

- tubakatooted ja tubakatootega sarnaselt 
(elektrooniline sigaret, nuusktubakas, 
vesipiibutubakas, närimistubakas) 

- alkohol



13-aastane Marju rääkis Eesti 
Ekspressile, et õpetajad ei saa midagi 
aru, kui tunni ajal snuffi tõmmatakse: 
«Need, kes teevad, teevad seda 
teiste selja taga.»





Muu ese või aine, mida 
kasutatakse õpilase elu või tervise 
ohtu seadmiseks või võõra asja 
kahjustamiseks



Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadus 
Kui tekib põhjendatud kahtlus, et õpilasel on 
nimetatud esemeid:

1. Võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult 
eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks 
(hoiulevõtmine)

2. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse 
narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab 
kool viivitamatult politseid



Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadus 

Nimetamata koolis keelatud esemete ja 
ainete loetelu sätestatakse kooli 
kodukorras.

NB! Tuleb uuendada kodukorda. 



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes
Põhjendatud kahtluse korral keelatud esemete olemasolu 
kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sh:

 õpilase riietest 

 õpilase kasutuses olevast suletud kapist

Koolil on õigus :

 Hoiule võtta PGS § 44 lõike 11 - keelatud esemed ja ained

 Hoiule võtta esemed ja ained, mida õpilane kasutab viisil, 
mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga



Põhjendatud kahtlus …



Põhjendatud kahtlus …



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes

1. Mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning 
direktori määratud isik ehk kontrollija (nt käskkiri)

2. Kontrollija:

• ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks; 

• kõrgharidusega; 

• teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest;

• teadlik meetme õiguslikest alustest; 

• sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse 
huvidest lähtudes.



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes

Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse 
kooli kodukorras sätestatu kohaselt. 

 Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse 
talle hoiule võetud ese või aine (nt. telefon)

 Ese või aine, mis on keelatud (relv, lõhkeaine, narko) -
POLITSEILE

 Nimetamata esemed ja ained (nt. kruvikeeraja) -
vanemale, vajaduse korral politseile.



Kas tagastatakse õpilasele või vanemale?



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes
Mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt 
tingimusel, et:

1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;

2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli 
teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;

NB! Anname valikuvariandid ette + hääl (psühholoogiline mõju)

3) suuline veenmine ei ole küllaldane;

4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut ohtu

5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja 
vältimatut viisi



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes

 Mõjutusmeedet tuleb kohaldada võimalikult 
delikaatselt ja tuleb kaitsta  õpilase eneseväärikust. 

 Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. 

 Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui 
kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat 
suletud kappi. 

 Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme 
rakendamise juures viibima veel vähemalt üks 
koolitöötaja.



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes

Õpilase riietust võib kontrollida isik, kes ei 
ole õpilasega samast soost, juhul kui:

 samasoolist kontrollijat ei ole võimalik 
kaasata;

 kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase 
või teise isiku elu, tervise või võõra asja.



§ 58. Tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamine õpilase suhtes

 Mõjutusmeetme rakendamise korral 
dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli 
hoiulevõtmise.

 Mõjutusmeetmete rakendamise kohta 
koostatakse viivitamata protokoll

../../Turvaline koolitus (kool, autused(/PGS 2019/protokoll september.2019.docx


3 osalejat – 6 min
1. Igaüks mängib erinevaid rolle 

 Kontrollija

 Õpilane

 Koolitöötaja

2. Keelatud või ohtlik ese 

3. Protokolli koostamine



KÜSIMUSED ?



Tallinna 21. Kool

OHU  ALLIKAD 



Ohu allikad + lahendus
Gruppitöö – 7 min

1. Klassiruumid 

2. Muud ruumid

3. Kooli territoorium 

4. Peale tööd

Esitlus



1. Klassiruumid
• Ohtlikud ja teravad esemed

• Paanikanupp 

• Töölaud 00:25

• Distants

• Õpetaja vanemate poole seljaga

Video/attack, office.mp4


2. Muud ruumid
 Paigaldada lisakaameraid ?

 Hoiatusmärk ?  



2. Muud ruumid
 Paigaldada lisakaameraid välisperimeetrile

 Ennetavaks kasutamiseks võib kaaluda ka valvekaamera 
mulaaži paigaldamist. 



2. Muud ruumid
Kas kooli töötajad hoiavad õpperuumi või kabineti uksi 
lukus?



3. Kooli territoorium 
 Väravate ja piirdeaia paigaldamine ? 

 Piirata ligipääsu kooli territooriumile lastevanematele 
ja võõrastele isikutele



4. Peale tööd
1. Lapsevanemad

2. Pime aeg

3. Gaasipihusti



Kodukord

Reeglite järelevalve?

Nt koolis on ala, kus tohib kasutada 
telefoni.



Gümnaasiumis





HÄDAOLUKORRA 
LAHENDAMINE

Kaitse ennast! 



§ 28. Hädakaitse

• tegu ei ole õigusvastane

• isik tõrjub vahetut rünnet

• kahjustab ründaja õigushüvesid

ületamata hädakaitse piiri



• Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta otsese 
tahtlusega teostab hädakaitset 
vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe 
ohtlikkusele

• kavatsetult tekitab ründajale liigset kahju



 Kooli töötajad tohivad sarnaselt kõigi teiste 
inimestega kasutada jõudu hädakaitse- või 
hädaseisundis või kurjategija 
kinnipidamiseks. 

 Sellist olukorda nutiseadme hoiule võtmisel 
PGS-i alusel üldjuhul olla ei saa. 



Hädaolukord

……

……



Viljandi kooli tulistamine

 27. oktoobril 2014 Viljandi Paalalinna Koolis aset leidnud
Eesti esimene koolitulistamine

 15-aastane 9. klassi õpilane lasi tunni ajal maha oma
saksa keele õpetaja Ene Sarapi

 Nelja ülejäänud õpilase pihta, kes klassis viibisid, ta tuld
ei avanud, nad lahkusid klassist vigastusteta.

 Kui koolidirektor klassi jõudis, oli relv poisi ees laual,
direktor tõstis selle temast eemale

Video/kool/Estonia first school shooting.mp4


Viljandi koolitulistamine

 õpetaja ei provotseerinud õpilast ega ei pannud tema 
suhtes toime vägivallategusid

 mõte õpetajat tappa ei tekkinud noormehel mitte juhtunu 
hommikul, vaid juba varem



HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

1. Varjumishäire kirjeldus: 
 ???

2. Varjumishäiret saab anda (kes? kust?): 
 ???

3. Tulekahju häiresignaali kirjeldus: 
 ??? pidev kõva häiretoon

4. Häiresignaal evakueerumise algatamiseks: 
 ???

5. Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral: 
 ???

6. Alternatiivne kogunemiskoht sõltuvalt ilmastikuoludest, tuule suunast või 
õnnetuse asukohast, kuhu lapsed viia või sõidutada, asub: 

 ???



Tallinna XXI Kool
Andmed 

1. Info esmaabikomplektide ja 
tulekustutite asukoha kohta 

2. 0-võtme asukoht: 
 ???

3. Õpilaste nimekirjad asuvad: 
 ???



Äkkrünnak
1. Varju 

2. Teavita teisi läheduses viibijaid 

3. Võimalusel helista 112, SMS ?

4. Võimalusel:
1. Liigu hoonest eemale (aknad) või

2. Ust lukustada ; peida aga mitte ühes kohas

5. Ära kontakteeru rünnaku läbiviijaga 

6. Ära kasuta jõudu, ära püüa temalt relva ära võtta 



Äkkrünnak
Õpetaja ei pea enda elu ohtu seadma !!!

Näiteks: 

◦ei pea sügavasse veekogusse tormama; 

◦ei pea tihedasse liiklusesse tormama, kus ise 
on oht tervisekahjustust või surm saada, last 
päästma minnes



Äkkrünnak

Millal uksed lahti teeme? Kellele?



Ohtlik õpilane - lahendused
 minu ohutus 

 korraldus kõva häälega

 distants – milline?

 vesi, rätik, riided, vile 

 fikseerimine

 gaasipihusti

 ülesanne

Video/kool/Sander Ja Aaron kaklevad vahetunnis D.mp4
Video/2019/student uses elekter gun on teacher.mp4
Video/gaasi videod/Vaht.mp4


Ohtlik õpilane
Tõstamaa Keskkool

Video/kool/T6stamaa kool.mp4


Kuidas käituda

 Ära pööra õpilase poole selga

 Ära vaata otse silma, see võib ärritada

 Asend

 Kehakeel

 Kutsu abi 



Kas politsei kutsumine muudab
agressiivsemaks ? ? ?



Juhtum

Korrapidajaõpetaja satub pealt nägema juhtumit, kui 
õpilane Kaspar ründab oma klassikaaslast Marti. 

Õpetaja reageerib koheselt, läheb kaklusele vahele, saadab 
Mardi direktorit kutsuma ja hoiab Kasparit kuni direktori 
saabumiseni kinni. 

Kas õpetaja käitumine on seadusele vastav? 



Vastus:

Ei, seaduse järgi võib õpetaja 
Kasparit kinni hoida seni, kuni Mart 
on löögiulatusest kaugemal. 



FILMIMINE ja 
PILDISTAMINE



FILMIMINE ja PILDISTAMINE
• tegemist on avaliku ürituse pildistamise/filmimisega

(nt lõpuaktus)

• ei ole vajalik nõusoleku küsimine 

• piisab eelnevast teavitamisest 

• filmitavaid otsustavad, kas soovivad kaamera ette jääda 

või mitte. 



FILMIMINE ja PILDISTAMINE

• Tegemist ei ole avaliku kohaga (nt konkreetne õppetund 

klassis). 

• Vajalik eelnev nõusolek pildistamiseks/filmimiseks ning 

fotode/videomaterjali avalikuks tegemiseks.



FILMIMINE ja PILDISTAMINE

Lapsevanemad ja kõik teised inimesed võivad koolis 

pildistada ja filmida oma enda tarbeks ilma, et selleks oleks 

vaja kelleltki luba küsida. 

Kuid enda tarbeks tehtud pilte ja videosid ei või hiljem ilma 

pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti üles 

riputada.



FILMIMINE ja PILDISTAMINE

Õpilane ei või internetti üles riputada kaasõpilastest või 

õpetajatest salaja tehtud videot. 



Mida teha, kui avastad YouTube´st
video endast, mille ülespanekuks pole 
sinult nõusolekut küsitud?
Kui Sinu andmed, pildid või video asub kuskil 
mujal Internetis, siis :   

 pöördu avaldaja poole (keeld)

 võta ühendust sellega, kes on veebilehe 
omanik

 pöördu Andmekaitse Inspektsiooni poole

 kahjuhüvitamiseks kohtusse



Õpilased vs internet

Kui märkad , siis anna teada

 Kahtlased fotod (tulirelv, erootilised pildid jne)

 Kehavigastused

 Mokatubakas, e-sigaret



Tänan tähelepanu eest!

KÜSIMUSED ?


