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1. ÕPPE EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED
Objekti vastutava isiku koolitusprogrammi eesmärgiks on:
• Suurendada haiglate ja hoolekandeasutuste vastutavate isikute teadlikkust oma vastutusest
ohutu ja turvalise töökeskkonna tagamisel;
• Luua võimalused, et haiglate ja hoolekandeasutuste vastutavad isikud väärtustaksid ohutust
ja turvalisust.
Objekti vastutava isiku koolitusprogrammi edukal lõpetamisel koolitatu:
• Omab süsteemset ülevaadet objekti vastutava isiku seadusest tulenevatest kohustustest ja
õigustest ning oskab nimetatud teadmisi rakendada konkreetses asutuses;
• Teab haigla ja hoolekandeasutuse riske ning võimalusi nende minimeerimiseks.

2. ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED
Koolitusele kandideeriv isik peab olema läbinud objekti töötaja koolituse.

3. ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL
VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õppe läbimisel on kohustuslik osaleda 100% kontaktõppe tundides ning osaleda kõigis tundides läbiviidavates iseseisvates ja grupitöödes.
Koolituse läbimisel väljastatakse täienduskoolituse tunnistus.
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4. KOOLITUSPROGRAMMI ÕPPEMOODULITE ÜLESEHITUSE KIRJELDUS
Õppemoodul, alateemad

Tundide maht

1. OBJEKTI VASTUTAVA ISIKU KOHUSTUSED

3 tundi kontakt- või e-õpet

Alateemad:
• Tuleohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuded;
• Hädaolukorra seadus;
• Süüteomenetlus;
• Haldusmenetluse seadus.
Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö, diskussioon, kaasuste lahendamine
Õpiväljund: omab ülevaadet asutuse vastutava isiku kohustustest ning kohustusi reguleerivatest
õigusnormidest ning orienteerub neis.
Õppematerjalid: loengukonspekt ja praktilised ülesanded/kaasused.

2. HAIGLA JA HOOLEKANDEASUTUSE
RISKIHALDUS

2 tundi kontakt- või e-õpet

Alateemad:
• ohtude tuvastamine haiglates ja hoolekandeasutustes
• evakuatsiooni eripärad haiglates ja hoolekandeasutustes
Õppemeetodid: loeng, seletus, õppevideod.
Õpiväljundid: teab ohuolukordade tekkimise erinevaid võimalusi ning oskab neid ennetada.
Mõistab haiglate evakuatsiooni eripärasid ning erinevaid evakuatsioonistrateegiate põhiolemust.
Õppematerjalid: loengukonspekt, õppefilmid.
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SISSEJUHATUS
Loengumaterjalis andtakse ülevaade tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuse eest vastutava
isiku (edaspidi: vastutav isik) tööks vajalikest teadmistest ja oskustest. Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste eripära on see, et suur osa patsiente ja hooldatavaid ei ole tulekahju korral võimelised iseseisvalt
evakueeruma. Suitsu- ja põlemisgaaside keskkonnast lahkumine ohutusse kohta on keeruline ka vaimselt ja füüsiliselt tervetele inimestele, kuid patsientidele ja hooldatavatele võib see olla kõrvalise abita
võimatu. Kuna patsient või hooldatav on allutatud tervishoiu- või hoolekandeteenuse osutamise ajal
tervishoiu- või hoolekandeasutusele, vastutab viimane ka patsiendi või hooldatava turvalisuse eest.
Seetõttu on tervishoiu- ja hoolekandeasutustele pandud suuremad nõudmised tuleohutuse tagamise
ja õnnetuse korral reageerimisele. Vastutav isik on see juhtkonna liige või muu tegevjuht, kelle ülesanne on tagada tervishoiu- ja hoolekandeasutusele pandud tuleohutusalaste kohustustuste täitmine.
Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht’i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud “Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile
ja kliendile” ja OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud “Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon”. Nendest dokumentidest lähtuvalt käsitletakse loengumaterjali ettevalmistamisel vastutava isikuna “õigusruumist tulenevalt objekti omanikku, haldajat vmt isikut, kes on vastutav objektil toimuva
tegevuse ning selle tuleohutusnõuetele vastavuse eest”. (Luht jt 2012:25) Koolituse läbimise oodatavaks tulemuseks on, et vastutav isik omaks süsteemset ülevaadet objekti omaniku, valdaja või haldja
erinevatest õigusaktidest tulenevatest kohustustest ja õigustest ning oskab nimetatud teadmisi rakendada konkreetses asutuses (Luht jt 2012:27—28).
Vastavalt koolituskavale (Luht jt 2012:36) on vastutava isiku koolitusprogrammi eesmärgiks on: 1) suurendada vastutavate isikute teadlikkust oma vastutusest ohutu ja turvalise töökeskkonna kujundamisel ning 2) luua võimalused, et vastutavad isikud väärtustaksid ohutust ning turvalisust. Õppe läbimisel
on kohustuslik osaleda vähemalt 75% kontaktõppe tundides ning osaleda kõigis tundides läbiviidavates iseseisvates ja grupitöödes. Vastutava isiku koolitusprogrammi edukal lõpetamisel koolitatu:

• omab süsteemset ülevaadet objekti vastutava isiku seadustest tulenevatest kohustustest ja
õigustest ning oskab nimetatud teadmiseid rakendada konkreetses asutuses;
• teab haigla ja hoolekandeasutuse riske ning võimalusi nende minimeerimiseks

programm:

Haigla- ja hoolekandeasutuse vastutava isiku koolitus

koolitus:

Haigla- ja hoolekandeasutuse vastutava isiku koolitus

aeg ja koht:

[kuupäev ja koht]

sihtgrupp:

tuleohutuskonsultandid

õppegrupp:

5—10 osalejad ühes grupis

õppematerjal: [loengumaterjal]
ettevalmistus: Osaleja töötab enne koolituspäeva läbi vastutava isiku õppe loengumaterjali ning vastab iseseisvalt iga loengumaterjali juures olevatele valikvastustega ja väiteküsimuste
testidele.
õppetegevus:
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Koolituspäeva raames annab lektori ülevaate vastutava isiku olulisematest õigustest
ja kohustustest haigla või hoolekandeasutuse tuleohutuse korraldamisel, arutab läbi
osalejatega tekkinud küsimused ja lahendab kaasusi. Teoreetilise osa lõpus kirjutavad
osalejad valikvastuste ja väiteküsimuste testi (vt hindamismeetodeid).

Vastutava isiku koolitusmaterjal

õpiväljund ja
hindamine:

õpiväljund

hindamismeetod

hindamiskriteeriumid

1) omab süsteemset ülevaadet
objekti vastutava
isiku seadustest
tulenevatest
kohustustest ja
õigustest ning
oskab nimetatud
teadmiseid rakendada konkreetses
asutuses;

osalemine
koolitusel

- osaleja on viibinud 75% koolituse ajast kohal;
- osaleja on osalenud loengus, vastanud koolitaja
küsimustele, osalenud aruteludes jms jooksvates
suulistes ülesannetes;

valikvastustega test

- vastab viiest küsimusest kolm õigesti;
- üheski vastuses ei ole tehtud olulist viga. Viga on
oluline, kui vastusele vastav toimimine viiks süüteo
toimepanemisele või seaks tõsisesse ohtu hoones
viibivad inimesed;

väiteküsimustega
test

- hindab viiest esitatud väitest kolm õigesti
- viiest esitatud väitest kolme põhjenduses on viidatud õigele õigusnormile ning konkreetselt õigesti
toodud välja väite puudused;

kaasuse
la-hendamine

- viidatud on õigetele ja asjakohastele õigusnormidele;
- toodud on välja õiguslikku tähendust omavad
asjaolud;
- asjaolud on seostatud õigusnormi tunnustega ja
tehtud selle põhjal loogiline järeldus või otsustus,

kaasuse
la-hendamine

- viidatud on õigetele ja asjakohastele õigusnormidele;
- toodud on välja õiguslikku tähendust omavad
asjaolud;
- asjaolud on seostatud õigusnormi tunnustega ja
tehtud selle põhjal loogiline järeldus või otsustus.

osalemine
koolitusel

- osaleja on viibinud 75% koolituse ajast kohal;
- osaleja on osalenud loengus, vastanud koolitaja
küsimustele, osalenud aruteludes jms jooksvates
suulistes ülesannetes;

valikvastustega test

- vastab viiest küsimusest kolm õigesti;
- üheski vastuses ei ole tehtud olulist viga. Viga on
oluline, kui vastusele vastav toimimine viiks süüteo
toimepanemisele või seaks tõsisesse ohtu hoones
viibivad inimesed;

väiteküsimustega
test

- hindab viiest esitatud väitest kolm õigesti
- viiest esitatud väitest kolme põhjenduses on viidatud õigele õigusnormile ning konkreetselt õigesti
toodud välja väite puudused;

2) teab haigla ja
hoolekandeasutuse riske ning
võimalusi nende
minimeerimiseks

Käesolev konspekt annab ülevaate vastutava isiku seadustest tulenevatest kohustustest ja õigustest.
Konspekti koostamisel on lähtutud õigusaktides normatiivse seisuga 15.03.2013. Konspekti riikliku järelevalve osa koostamisel on lähtutud korrakaitseseadusest. Hetkel kehtiva õiguse kohaselt on korrakaitsemeetmed reguleeritud politsei ja piirivalve seaduse peatükis 21 politsei järelevalve meetmetena.
Korrakaitseseaduse näol on tegemist siiski kõige süsteemsema riiklikku järelevalvet reguleeriva dokumendiga, mis annab üldise raamistiku tuleohutuse seadus, hädaolukorra seaduse ja päästeseaduse
riikliku järelevale normide mõistmiseks. Samas on iga õigusakti mõistekasutus iseseisev. Autor rõhutab, et tegemist on ülevaate-konspektiga, mille põhjal omandatavad teadmised ei ole reeglina piisavad
iseseisvaks tegutsemiseks haldus-, väärteo- ega kriminaalmenetluses, ning konkreetsetel juhtudel on
vastutaval isikul soovitav konsulteerida tuleohutuse konsultandi või õigusala asjatundjaga.
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1. ÜLEVAADE ÕIGUSAKTIDEST
• päästeseadus (vastu võetud 05.05.2010; jõustunud 01.09.2010; RT I 2010, 24, 115; 29.12.2011,
206). Päästeseaduses (edaspidi: PäästeS) reguleeritakse päästeasutuse ülesandeid, korraldust ja
õiguseid ning päästeasutuse tegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate isikute õiguseid ja kohustusi (PäästeS § 1 lg 1). Päästeasutuse tegevuse eesmärk on turvalise elukeskkonna kujundamine
ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine (PäästeS § 2 lg
1). Päästeasutuse tegevus on suunatud inimeste elu, tervist ja vara ning keskkonda ohustavate
päästesündmuste ennetamisele, ohu väljaselgitamisele, ohu tõrjumisele ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisele (PäästeS § 2 lg 2). PäästeS § 5 lg 1 p l, 3, 4 ja 5 järgi on päästeasutuse ülesanne õnnetuse korral vältimatute ja edasilükkamatute päästetööde tegemine, tuleohutusnõuete
järgimise üle riikliku järelevalve teostamine ning tuleohutusalane ennetustöö, samuti hädaolukorraks valmistumine ja selle lahendamine. Päästeseaduse alusel ja rakendamiseks on võetud vastu
järgmised määrused:
ww Vabariigi Valitsuse 05.05.2011 määrus nr 51 “Rahvusvahelisel päästetööl ja
demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord” (RT I, 11.05.2011, 2). Määrus
reguleerib Euroopa Liidu liikmesriigi abipalve või rahvusvahelise päästekokkuleppe kohaselt
esitatud abipalve alusel väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel päästetööl
ja demineerimistööl osalemise otsustamist, meeskonna missioonile saatmist ning kulude
katmist;
ww Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 5 “Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord” (RT I, 14.01.2011, 5; 29.12.2011, 235).
Määrusega kehtestatakse päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel
ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutuste ning isikute koostöö kord;
ww Vabariigi Valitsuse 09.09.2010 määrus nr 134 “Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või
demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord”
(RT I 2010, 64, 479; 29.12.2011, 230). Määrus reguleerib ulatuslikul või pikaajalisel päästetööl
või demineerimistööl Vabariigi Valitsuse reservist juriidilisele isikule, vabatahtlikule päästjale
ja päästetööle rakendatud füüsilisele isikule tekitatud kulude hüvitamise ulatust ja korda;
vabatahtlikule päästjale ja päästetööle rakendatud füüsilisele isikule päästetööl osaletud
aja eest tasu maksmise korda ning päästeteenistuja, vabatahtliku päästja ja päästetööle
rakendatud füüsilise isiku toitlustamise ja joogivee kulude hüvitamise ulatust ja korda;
ww Vabariigi Valitsuse 23.02.2012 määrus nr 18 “Hädaabiteadete menetlemise kord ja
hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded” (RT I,
28.02.2012, 6). Määrusega reguleeritakse hädaabiteadete vastuvõtmise korda, hädaabiteate
töötlemise ja ohuhinnangu andmise ja väljasõidukorralduse andmise, info edastamise ja
vahendamise korda ning teabe sisestamise korda pääste- või politseiinfosüsteemi;
ww Vabariigi Valitsuse 27.01.2011 määrus nr 18 “Päästetööl või demineerimistööl asja
sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord” (RT I,
01.02.2011, 1; 29.12.2011, 238). Määrusega kehtestatakse päästetöö juhi või demineerimistöö
juhi poolt päästetööl või demineerimistööl vee, liiva, kruusa ning muude päästetööks vajalike
ainete, materjalide, seadmete ja abivahendite sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude
hüvitamise ulatus ja kord;
ww siseministri 07.12.2010 määrus nr 61 “Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale
ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise
ja maksmise kord” (RT I, 17.12.2010, 13; 29.12.2011, 97). Määrusega reguleeritakse
vabatahtlikule päästjale ja PäästeS § 2 lg 5 nimetatud juriidilisele isikule Päästeameti poolt
hüvitatavad kulu liigid ning kehtestab hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord;
ww siseministri 09.11.2010 määrus nr 54 “Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse
kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord” (RT I, 17.11.2010, 4; 29.12.2011,
111). Määrusega reguleeritakse vabatahtliku päästja tunnistuse kirjeldus ja andmete loetelu,
tunnistuse andmise ja tagastamise kord;
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ww siseministri 10.09.2010 määrus nr 49 “Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva
vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava
hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” (RT
I 2010, 65, 487; 29.12.2011, 109). Määrusega kehtestatakse päästeteenistujale asutuse
põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmise tõttu ja päästetööl osalevale
vabatahtlikule päästjale hukkumise või päästetööl saadud vigastuse tagajärjel saabunud
surma korral makstava hüvitise, püsivalt töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise
ning matuse korraldamise kulude ja ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlemise, arvutamise,
määramise ning maksmise kord ja ulatus;
ww siseministri 10.11.2010 määrus nr 57 “Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded
ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise
kord” (RT I, 19.11.2010, 1; 29.12.2011, 146). Määrusega reguleeritakse vabatahtliku päästja
kutsesobivuse, sh isikuomaduste, füüsilise ettevalmistuse, väljaõppe ja terviseseisundi
nõuded ning nendele vastavuse kontrollimise kord, vabatahtliku päästja tervisekontrolli kord,
sh tervisetõendi sisu ja vormi nõuded ning vabatahtliku päästja väljaõppe läbiviimise ning
arvestuse sooritamise kord;
ww siseministri 27.09.2010 määrus nr 50 “Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise
kord” (RT I 2010, 71, 539). Määrus kehtestab nõuded Päästeameti poolt lõhkeaine ja
lõhkeainet sisaldava toote käitlemisele, s.o on lõhkematerjali valmistamine, omandamine,
vedu, hoidmine, kasutamine ja hävitamine;
ww siseministri 31.01.2012 määrus nr 2 “Päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” (RT I,
02.02.2012, 6). Määrusega reguleeritakse päästeinfosüsteemi vastutavat ja volitatud töötleja,
andmete sisestamise ja väljastamise kord ja andmekogu andmete koosseisu ning andmekogu
pidamisele esitatavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi tingimusi;
ww
• tuleohutuse seadus (vastu võetud 05.05.2010; jõustunud 01.09.2010; RT I 2010, 24, 116;
30.12.2011, 39). Tuleohutuse seaduses (edaspidi: TuOS) reguleeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise (TuOS § 1 lg 1). Tuleohutuse seadus on
tuleohutusalane üldseadus. Kui tuleohutusnõuded on reguleeritud teises seaduses või selle alusel
kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid, arvestades teisest seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevaid erisusi (TuOS § 1 lg 2). Tuleohutuse seaduse alusel ja rakendamiseks on võetud vastu järgmised määrused:
ww keskkonnaministri 28.02.2011 määrus nr 14 “Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite
rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta” (RT I, 08.03.2011, 3). Määrusega
reguleeritakse nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite ning nende rajamise kohta;
ww siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad
nõuded” (RT I 2010, 63, 467). Määrusega reguleeritakse nõudeid tulekahju korral tegutsemise
plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele.
ww siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 “Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise
tuleohutusnõuded” (RT I 2010, 63, 468). Määrusega reguleeritakse põlevmaterjalide
ladustamise hoonetes ja nende läheduses ning ohtlike jäätmete ladustamise nõuded;
ww siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade
juhtida Häirekeskusesse” (RT I, 18.01.2013, 2). Määrusega kehtestatakse nõuded
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
projekteerimisele,
paigaldamisele,
käitlusele,
hooldusele ja automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate
edastamisele Häirekeskusesse, samuti loetelu ehitistest, kus tuleb automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse;
ww siseministri 07.09.2010 määrus nr 47 “Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded” (RT I 2010,
64, 473). Määrusega reguleeritakse nõuded mis tahes maa-alal ja selle juurde kuuluvates
ehitistes tehtava tuletöö tegemisele;
ww siseministri 10.02.2011 määrus nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse
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kriteeriumid” (RT I, 15.02.2011, 5; 29.12.2011, 92). Määrusega reguleeritakse nõuded
tuleohutuse enesekontrollile, enesekontrolli tuleohutusaruande sisule ja selle esitamisele ja
samuti ehitiste kriteeriumid, mille puhul koostatakse tuleohutusaruanne;
siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 “Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule,
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” (RT I 2010, 59, 403; 29.12.2011, 115).
Määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu
nõuded, samuti veetorustiku valdaja ja Päästeameti teabevahetuse korra ja asjakohaste
dokumentide vormid;
siseministri 30.08.2010 määrus nr 38 “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja
tuletöötunnistusele” (RT I 2010, 61, 443). Määrusega reguleeritakse nõuded tuletöö
tegemise koolitusele, koolitajale, koolitusel käsitletavatele teemadele, teadmiste kontrollile ja
tuletöötunnistusele;
siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele,
nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” (RT I 2010, 61, 444;
18.11.2011, 11). Määrusega reguleeritakse nõuded tuletõrje voolikusüsteemile ja kantava
tulekustuti vajadusele ja valikule, paigutusele ning korrashoiule;
siseministri 30.08.2010 määrus nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise
kohale esitatavad nõuded” (RT I 2010, 61, 445; 15.06.2012, 13). Määrusega reguleeritakse
mis tahes maa-alal küttekoldevälise tule tegemise, kattega lõkkekohal tule tegemise, avalikul
üritusel tule tegemise ning mis tahes maa-alal grillseadme kasutamise asukohale ja selle
ettevalmistamisele esitatavad nõuded;
siseministri 30.08.2010 määrus nr 41 “Küttesüsteemi puhastamise nõuded” (RT I 2010,
61, 446). Määrusega reguleeritakse nõudeid tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu
kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri puhastamisele;
teede- ja sideministri 09.07.1999 määrus nr 39 “Raudtee tehnokasutuseeskirja
kinnitamine” (RTL 1999, 127, 1773; 12.09.2012, 3). Määrus reguleerib kehtestab
raudteeliikluse, raudteevedude, raudteehoiu, raudteeliiklusohutuse ja selle järelevalve alase
töö korraldamise üldnõuded, samuti raudteel liiklevale raudteeveeremile, raudtee ehitistele
ja seadmetele ning raudtee signalisatsioonile esitatavad tehnilised siseriiklikud nõuded;

• hädaolukorra seadus (vastu võetud 15.06.2009; jõustunud 24.07.2009; RT I 2009, 39, 262;
30.10.2012, 2). Hädaolukorra seaduses (edaspidi: HOS) reguleeritakse kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikke aluseid; samuti eriolukorra väljakuulutamist, lahendamist ja lõpetamist
ning kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamist hädaolukorra lahendamisel, päästetöö tegemisel ja turvalisuse tagamisel (HOS § 1 lg 1). Hädaolukorra seadus reguleerib kriisireguleerimise ja hädaolukorra
lahendamist tavaolukorras ning on üldseaduseks erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal niivõrd, kuivõrd erakorralise seisukorra seadus ja sõjaaja riigikaitse seadus ei sätesta teisiti (HOS § 1
lg 2). Hädaolukorra seaduse alusel ja rakendamiseks on võetud vastu järgmised määrused:
ww Vabariigi Valitsuse 01.07.2010 määrus nr 92 “Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust
ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded
edastatavale teabele” (RT I 2010, 48, 297; 29.12.2011, 163). Määrusega reguleeritakse riigivõi kohaliku omavalitsuse asutuse, elutähtsa teenuse osutaja, ohtliku ettevõtte, suure ohuga
ettevõtte, suurõnnetusohuga ettevõtte, kohustust teavitada avalikkust hädaolukorrast või
selle vahetust ohust või hädaolukorra lahendamisest, kriisikomisjoni kohustusi avalikkuse
teavitamisel, nõudeid edastatavale teabele, sihtrühma ja teavituskanaleid;
ww Vabariigi Valitsuse 02.10.2001 määrus nr 312 “Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni
põhimäärus ja koosseis” (RT I 2001, 80, 484; 05.06.2012, 5). Määrusega reguleeritakse
Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni liikmete koosseis, komisjoni ülesanded, komisjoni esimees
ja töökorraldus ja komisjoni teenindav üksus;
ww Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määrus nr 57 “Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise
vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord” (RT I 2010, 20, 105; 29.12.2011,
180). Määrusega kehtestatakse asutuste ja juriidiliste isikute kohustused oma ülesannete
täitmisel või tegevusalal tekkinud hädaolukorrast või sellise hädaolukorra tekkimise vahetust
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ohust teavitamisel, nõuded edastatavale teabele ning hädaolukorda lahendavate asutuste ja
isikute teabevahetuse korraldus;
Vabariigi Valitsuse 13.10.2011 määrus nr 134 “Eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamise finantseerimise alused ja kord” (RT I, 17.10.2011, 2).
Määruses reguleeritakse erakorralise olukorra väljakuulutamise finantseerimise korraldust;
Vabariigi Valitsuse 15.10.2009 määrus nr 160 “Riigi tegevusvaru hoidmise, kasutamise,
kontrollimise, uuendamise ja aruandluse kord” (RT I 2009, 49, 335; 2010, 60, 407).
Määrusega reguleeritakse riigi tegevusvaru hoidja kohustusi, füüsilise tegevusvaru hoidmise
tingimusi, lepinguga tagatud varu hoidmise tingimusi, varu kasutusele võtmise korda, varu
kontrollimise korda, arvestust ja aruandlust;
Vabariigi Valitsuse 19.04.2012 määrus nr 33 “Suure rünnakuriskiga objekti füüsilise
kaitse meetmed” (RT I, 23.04.2012, 4). Määrusega reguleeritakse suure rünnakuriskiga
objekti (edaspidi objekt) kaitseks objekti valdaja poolt rakendatavad füüsilise kaitse meetmed;
Vabariigi Valitsuse 26.11.2009 määrus nr 177 “Päästetööde ja eriolukorra tööde tegemisel
kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamise kord” (RT I 2009, 56, 379; 19.07.2011, 14).
Vabariigi Valitsuse 31.03.2011 määrus nr 44 “Isikule eriolukorra ajal tema vara
sundvõõrandamisest või sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamise kord
ning eriolukorra tööle rakendatud isikule töötasu maksmise ulatus ja kord” (RT I,
02.04.2011, 4). Määrusega reguleeritakse eriolukorra ajal isikule kütteaine, toiduaine, ravimi
või muu äratarvitatava vallasasja (edaspidi asi) sundvõõrandamisest tekkinud kulude,
kinnisasja või selle osa, ehitise, sõiduki, masina, seadme sundkasutusest või muu vallasasja
ajutisest sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamise ning vabatahtlikult või kohustuslikus
korras eriolukorra tööle rakendatud füüsilisele isikule töötatud aja eest töötasu maksmise
ulatus ja kord;
siseministri 08.06.2010 määrus nr 15 “Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise
juhend” (RT I 2010, 33, 178). Määrusega reguleeritakse hädaolukorra lahendamise plaani
koostamise korraldust ning hädaolukorra lahendamise plaani sisu (hädaolukorra lahendamise
korraldus, osalevate asutuste ja isikute ülesandeid, teabevahetuse korraldust, avalikkuse
teavitamise korraldust, rahvusvahelise koostöö siseriiklikku korraldust ja muid asjaolusid);
siseministri 08.06.2010 määrus nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend”
(RT I 2010, 33, 179). Määrus reguleerib elutähtsa teenuse osutaja poolt osutatava elutähtsa
teenuse toimepidevuse riskianalüüsi koostamise korraldust;
siseministri 08.06.2010 määrus nr 17 “Toimepidevuse plaani koostamise juhend” (RT I
2010, 33, 180). Määrusega reguleeritakse elutähtsa teenuse osutaja poolt osutatava elutähtsa
teenuse toimepidevuse plaani koostamise korraldust.
siseministri 18.02.2010 määrus nr 5 “Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend”
(RT I 2008, 8, 145; 25.11.2010, 10). Määrusega reguleeritakse hädaolukorra riskianalüüsis
kajastatavaid ohtusid ning riskianalüüsi dokumendi osasid, hädaolukorra riskianalüüsi
koostamise töökorraldust (etapid, töörühmad, tasemed jms) ning riskianalüüsi kinnitamist;
siseministri 27.07.2009 määrus nr 27 “Kriisireguleerimisõppuse sisule ning
regionaalse ja kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise
sagedusele esitatavad nõuded” (RTL 2009, 63, 921). Määrusega reguleeritakse nõudeid
kriisireguleerimisõppuse sisule ning regionaalse ja kohaliku omavalitsuse õppuse korraldamise
sagedusele;
siseministri 27.07.2009 määrus nr 28 “Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni
põhimäärus ja koosseis” (RTL 2009, 63, 922; 29.12.2011, 89). Määrusega reguleeritakse
Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni moodustamine, komisjoni pädevus ja koosseis,
komisjoni esimees ja töökorraldus ning komisjoni teenindav üksus;
siseministri 27.07.2009 määrus nr 29 “Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni
põhimäärus ja koosseis” (RTL 2009, 63, 923; 29.12.2011, 94). Määrusega reguleeritakse
Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni moodustamine, komisjoni pädevus ja koosseis,
komisjoni esimees ja töökorraldus ning komisjoni teenindav üksus;
siseministri 27.07.2009 määrus nr 30 “Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus
ja koosseis” (RTL 2009, 63, 924; 29.12.2011, 95). Määrusega reguleeritakse Ida-Eesti
regionaalse kriisikomisjoni moodustamine, komisjoni pädevus ja koosseis, komisjoni esimees
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ja töökorraldus ning komisjoni teenindav üksus;
ww siseministri 27.07.2009 määrus nr 31 “Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni
põhimäärus ja koosseis” (RTL 2009, 63, 925; 29.12.2011, 93). Määrusega reguleeritakse
Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni moodustamine, komisjoni pädevus ja koosseis,
komisjoni esimees ja töökorraldus ning komisjoni teenindav üksus;

• tervishoiuteenuste korraldamise seadus (vastu võetud 09.05.2001, jõustunud 01.01.2002; RT
I 2001, 50, 284; 04.07.2012, 26). Tervishoiuteenuse korraldamise seaduses (edaspidi TTKS) reguleeritakse tervishoiuteenuste osutamise korraldust ja nõudeid ning tervishoiu juhtimise, rahastamise ja järelevalve korda. TTKS § 59 lg 1 antaks Vabariigi Valitsusele volitus reguleerida tervishoiukorraldus hädaolukorras ning elutähtsate tervishoiuteenuste toimepidevuse tagamise korraldus,
st kehtestatakse erinorm HOS § 35—§ 421 suhtes. TTKS § 59 lg 1 alusel ja rakendamiseks on Vabariigi Valitsus andnud välja järgmise määruse:
ww Vabariigi Valitsuse 10.07.2002 määrus nr 222 “Tervishoiukorraldus hädaolukorras” (RT I
2002, 62, 380; 29.12.2011, 222). Määrusega reguleeritakse Vabariigi Valitsuse, sotsiaalministri,
Terviseameti ja tervishoiuteenuse osutajate pädevuse ja ülesanded tervishoiualase
hädaolukorra lahendamisel ning tervishoiualaseks hädaolukorraks valmisoleku korraldamisel;
riigireservi ravimite ja meditsiinivahendite julgeolekuvaru (edaspidi julgeolekuvaru)
uuendamise, hoidmise ja kasutamise korra ning riigireservi ravimite ja meditsiinivahendite
julgeolekuvaru uuendamisest laekuva tulu kasutamise ning tervishoiuteenuse osutaja
ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru (edaspidi tegevusvaru) moodustamise tähtajad,
kogused ja korra.

• ehitusseadus (vastu võetud 15.05.2002; jõustunud 01.01.2003; RT I 2002, 47, 297; 25.05.2012,
22). Ehitusseaduses reguleeritakse nõudeid ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning
riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse. Ehitusseaduse § 3 lg 11 alusel on kehtestatud
ehitiste tuleohutusnõuded:
ww Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded” (RT I 2004, 75, 525; 2007, 53, 357). Määrusega reguleeritakse tulekahju
ja selle ohu vältimiseks ehitisele ja selle osale esitatavad nõuded (tuleohutusnõuded).
Määruse kohaselt on oluliseks tuleohutusnõuded, mis tagavad, et võimaliku tulekahju
puhkemise korral: 1) säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime; 2) on ehitises tule
tekkimine ja levik takistatud; 3) on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud; 4) on tule
levik ehitisest naaberehitisele takistatud; 5) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda; 6)
on võimalik inimesi ehitisest evakueerida; 7) on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja
nende tegutsemisvõimalustega (§ 2 lg 1).
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2. TULEOHUTUSE SEADUS
Tuleohutuse seadus (TuOS) reguleeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku
järelevalve teostamise korralduse. Tuleohutuse seaduses ning selle alusel ja rakendamiseks kehtestatud määrustes määratakse kindlaks tuleohutusnõuded. Tuleohutusnõue on tehniline norm või tegevuspiirang, mille eesmärk on tagada ehitise, seadme töö või isiku tegevuse tuleohutus ning tulekahju
puhkemise korral evakuatsiooni ja päästetöö võimalikkus (TuOS § 2 lg 1).
Tuleohutuse seaduse peamine eesmärk on ennetada tulekahju, plahvatuse või muu õnnetuse toimumist. Selleks on määratletud abstraktsed ohud ning kehtestatud sellised käitumisnormid, mille korral välditakse ohtu või vähendatakse selle teostumise tõenäosust (tuleohutusnõuded), kontrollitakse
tuleohutusnõuete järgimist ning nõutakse isikutelt oma käitumise vastavusse viimist (järelevalve) või
karistatakse rikkumise eest (süüteomenetlus). Seevastu päästeseadus (PäästeS) reguleerib juba aset
leidnud päästesündmusele reageerimist. Sealjuures on sageli päästeasutuse volitused sarnased (nt
sisenemine valdusesse, ala või ruumi vaatlus jms), kuid toimingu eesmärk on erinev – ohu ennetamine
vs. tagajärje kõrvaldamine.
abstraktne oht
TuOS ja selle
rakendusmäärused

konkreetne oht

päästesündmus

PäästeS ja selle
rakendusmäärused

päästetööd

rikkumine

TuOS ja KKS
(riiklik järelevalve
ja haldus-sunni
kohaldamine)

TuOS ja VTMS
(väärteomenetlus
ja karistamine)

riiklik järelevalve

väärteomenetlus

Joonis 1: Tuleohutuse seaduse seosed päästeseaduse jt seadustega

2.1 Iga isiku kohustused tuleohutuse tagamisel
TuOS § 3 lg 1 kohaselt on iga füüsiline ja juriidiline isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ja organ
kohustatud tuleohutuse tagamisel järgima tuleohutusnõudeid ja täitma järgmisi kohustusi:
• kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise
ohutust ja nõuetekohasust (TuOS § 3 lg 1 p 2). Iga füüsiline ja juriidiline isik peab kontrollima
enda tegevuse ja tema valduses olevate asjade tuleohutust (enesekontroll). Juriidilise isiku puhul
teostavad valdust juhatuse liikmed või juhatus tervikuna juriidilise isiku seaduslike esindajatena,
mitte iga töötaja. Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku korralduste
kohaselt tema majapidamises või ettevõttes (AÕS § 33 lg 3; nt töötaja või teenistuja). Seega ei pane
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seadus tervishoiu- või hoolekandeasutuse töötajale vahetult kohustust kontrollida ruumide, hoone
või ala ohutust, vaid kinnisasja omanik või muu otsene valdaja peab määrama vastavad kohustused enda siseaktides. Siseaktides konkreetsele töötajale kohustuse panemine ei vabasta valdajat
ennast seadusest tulenevast vastutusest. Küll vastutab juriidiline isik oma töötajate või teenistujate
tekitatud kahju eest kolmandatele isikutele (VÕS § 1054 lg 1—3);
• tagama küttesüsteemi, grillseadme ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule ja tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale (TuOS
§ 3 lg 1 p 3). Küttesüsteemi ohutuse tagamine on selle omaniku ülesanne, aga selle korrasoleku
ja nõuetekohasuse eest vastutab iga valdaja. Reeglina võib tahkekütusel töötavat küttesüsteemi
paigaldada kutsetunnistusega pottsepp ning puhastada kutsetunnistusega korstnapühkija (TuOS
§ 9 lg 1 ja § 11 lg 3). Küttesüsteemi valdaja töötajad peavad tagama üksnes enda tegevusest lähtuva
ohu tõrjumise ning hoiduma ilmselgelt mitte korras oleva kütteseadme kütmisest (TuOS § 8 lg 4:
“Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.”);
• tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate tuleohutuspaigaldiste
olemasolu ja korrashoiu (TuOS § 3 lg 1 p 4). Päästevahend on päästetööks kasutatav iseliikuv,
teisaldatav või paikne seade, mehhanism või vahend (TuOS § 2 lg 2). Tuleohutuspaigaldis on: 1)
autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur; 2) autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem; 3)
automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem; 4) automaatne tulekustutussüsteem; 5) turvavalgustus; 6) piksekaitse; 7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik; 8) tuletõrje voolikusüsteem; 9)
muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks (TuOS § 30 lg 1). Nõuded tuleohutuspaigaldistele on muu hulgas kehtestatud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 “Ehitisele ja selle
osale esitatavad tuleohutusnõuded” § 30—§ 39;
• rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju (TuOS § 3 lg 1 p 5). Sellisteks tegevusteks võivad olla lihtsad ruumist lahkumisel
küünla kustutamine. Samalaadseks tegevuseks on vooluvõrku lülitatud seadmete vooluvõrgust
eemaldamine (mitte lihtsalt välja lülitamine) ruumist pikemaks ajaks lahkumisel. Samuti õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, nt pideva valve tagamine tuletöö tegemisel (TuOS § 13 lg 3)
või küttekoldevälise tule tegemisel (TuOS § 15 lg 4). Sätte eesmärk on suurendada iga isiku enda
vastutust selle läbi, et isik peab ise hindama oma tegevusega kaasneda võivaid ohtusid ning enda
algatusel rakendama meetmeid ohu ennetamiseks, isegi kui sellekohast sätet õigusaktides, kasutusjuhendis, standardis vms dokumendis kirjas ei ole;
• tagama ohutu evakuatsiooni (TuOS § 3 lg 1 p 6). Evakuatsioon on kasutajate sunnitud väljumist
ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või
selle võimaluse korral (Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” § 20 lg 1). Selleks ei tohi isik eelkõige ladustada evakuatsiooniteele esemeid
ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral (samas § 24 lg 3 p
5), ning ei tohi sulgeda evakuatsiooniteel olevat evakuatsiooni suunas selliselt, et see ei ole võtmeta
(sh elektroonilise võtmeta) avatav (samas § 27 lg 1 p 4 ja lg 2);
• teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust ettevõtte või asutuse juhti ning Päästeametit (TuOS § 3 lg 1 p 7). Ohust teavitamine on iga isiku kohustus sõltumata sellest, milline on
tema ametikoht või roll organisatsioonis. Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus saavad inimeste elu või
tervis kahjustatud (vrd KKS § 5 lg 2). Töötaja peab asutuse juhti ja Päästeametit teavitama sellistest
olukordadest, kus õnnetus veel aset ei ole leidnud, kuid on ilmselgeid tunnuseid, et tulekahju, plahvatust või muud inimeste elu ja tervist ähvardavat sündmust võib tegevuse või asja kasutamise
jätkamisel pidada piisavalt tõenäoliseks (nt ahjus on pragu, millest tuleb välja suitsu ja üksikuid
sädemeid; pistik, millesse on nö “vargapesa” kaudu ühendatud palju seadmeid, on põlenud või
tahmunud);
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• teadma oma kohustusi tulekahju korral (TuOS § 3 lg 1 p 9). Isiku põhilised kohustused on tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112 (TuOS § 3 lg 1 p
10) ja rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid
(TuOS § 3 lg 1 p 8). Lisaks nendele üldistele kohustustele peab isik täitma tulekahju korral järgmisi
kohustusi:
ww ettekirjutuse täitmine päästetöödel. PäästeS § 15 lg 2 kohaselt võib päästeametnik
keelata ehitise kasutamise või nõuda tegevuse või seadme töö peatamist, samuti võib
päästeametnik kohustada isikut tegema päästesündmuse ennetamiseks vajalikke toiminguid.
Isik on kohustatud koheselt sellele ettekirjutusele alluma ning vastavalt ehitise kasutamise,
tegevuse või seadme töö peatama või tegema muid päästesündmuse ennetamiseks vajalikke
toiminguid.
ww isiku tuvastamine ja küsitlemine. PäästeS § 17 ja § 18 kohaselt võib päästeametnik
tuvastada isikusamasuse või isikut küsitleda, kui on alust arvata, et isikul on ohu
väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või päästesündmuse tagajärgede leevendamiseks vajalikke
andmeid. Isik on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ning vastama koheselt
päästeametniku esitatud küsimustele.
ww päästetööde tegemisel osalemine. PäästeS § 19 kohaselt võib teo- ja töövõimelise inimese
rakendada päästetöödele ohu tõrjumiseks või päästesündmuse tagajärgede leevendamiseks
vajalike toimingute tegemiseks ning isik on kohustatud nõutud tööd tegema.
ww vallasasja sundkasutus ja vedu. PäästeS § 20 kohaselt võib päästetööde tegemiseks võtta
vett, liiva, kruusa ning muid päästetööks või demineerimistööks vajalikke aineid, materjale,
seadmeid ja abivahendeid ning isik on kohustatud võimaldama päästetöötajatel neid võtta ja
päästetöötaja nõudmisel toimetama selle üleandmiseks määratud kohta.
ww viibimiskeelu täitmine päästetöödel. PäästeS § 22 kohaselt võib päästetöötaja ajutiselt
keelata isiku viibimise kohas, kus toimub päästetöö või demineerimistöö ning kohustada teda
sellest kohast lahkuma või teatud kaugusele lähenemisest hoiduma. Isik peab viivitamatult
lahkuma päästetöötaja määratud või vastavalt tähistatud alalt. Viibimiskeeldu rikkuva isiku
suhtes on päästetöötajal õigus kasutada vahetut sundi (füüsiline jõud) nii kaua, kui see on
eesmärgi saavutamiseks vältimatu;
ww valdusesse sisenemine ja läbivaatus. PäästeS § 23 lg 1 ja § 24 lg 1 kohaselt võib
päästetöötaja siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud
kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi ning selle läbi vaadata, sealhulgas avada uksi,
väravaid või kõrvaldada muid takistusi. Kui isik ise on kohal, siis on ta kohustatud päästetöötaja
nõudmisel uksed, väravad või muud sisenemist takistavad vahendid kõrvaldama. Kui isik
takistab valdusesse sisenemist, siis võib päästetöötaja kasutada tema suhtes vahetut sundi
(füüsiline jõud) niikaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu (PäästeS § 23 lg 3 ja §
24 lg 4);
• abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülgselt järelevalve teostamisel ja
tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju
tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi (TuOS § 3 lg 1 p 11) ning
täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt (TuOS § 3 lg 1 p
12). Tuleohutuse seaduse järgi on iga isik vastutav enda tegevuse või tema valduses olevast asjast
lähtuva tuleohu eest, on ise kohustatud tuleohu kõrvaldama ja kindlaksmääratud juhtudel teostama enda tegevuste ja tema valduses olevate asjade üle perioodilist kontrolli (enesekontroll). Riiklik
järelevalve on täiendav abinõu tuleohutuse tagamisel. Kui tulekahju on tekkinud või tuleohutusnõudeid on rikutud, siis on isik ise enda kohustuse täitmisel ebaõnnestunud. Seadus paneb isikule
selles olukorras täiendava kohustuse järelevalve ametkonda abistada ning rikkumised ja muud tagajärjed võimalikult kiiresti kõrvaldada, et edaspidi tuleohtu vältida.
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2.2 Asutuse juhi kohustused tuleohutuse tagamisel
Tuleohutuse seaduses on reguleeritud eraldi ettevõtte või asutuse juhi kohustused. Analoogsed kohutused (õppuste ja koolituste korraldamine) olid sätestatud ka enne tuleohutuse seadust kehtinud
õiguses – päästeseaduse alusel kehtestatud siseministri määruses “Tuleohutuse üldnõuded” (TuOS.
SE lk 3). Tegemist on käitise tegevjuhi kohustustega, mitte juriidilise isiku juhatuse liikme või muu seadusliku esindaja kohustustega, st neid kohustusi peab täitma konkreetse haigla, polikliiniku, hooldekodu vms juhataja või direktor. Sisuliselt vastavad ettevõtte või asutuse juhi TuOS § 3 lg 2 sätestatud
kohustused töölepinguseaduse (TLS) § 28 lg 1 p 5 ja 7 sätestatud tööandja kohustustele (p 5: “tagama
töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning
kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;” ja p 7: “tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning tööandja kehtestatud
töökorralduse reegleid;”) või töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lg 1 p 12—14 (p 12: “tutvustama töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollima nende täitmist”; p 13: “korraldama
töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe. Juhendamist või väljaõpet tuleb korrata, kui töövahendeid või tehnoloogiat
vahetatakse või uuendatakse”; ning p 14: “koostama ja kinnitama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatava
töövahendi kohta ning andma töötajale juhised keskkonna saastamisest hoidumiseks”). Erinevalt töölepingu seadusest ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevatest tööandja (asutuse või
ettevõtte füüsilisest või juriidilisest isikust omaniku) kohustustest on TuOS § 3 lg 2 ettevõtte või
asutuse juhi ametikoha kandja isiklikud kohustused. Seevastu tuleohutuse seaduses vastutust
nende kohustuste rikkumise eest ette ei ole nähtud.
• TuOS § 3 lg 2 kohaselt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud:
ww korraldama töötajale enne tööle asumist vastava tuleohutuse koolituse. Sarnaselt
tööohutusalase juhendamisega tuleb tagada töötajatele enne tööle asumist tuleohutusalane
juhendamine ja väljaõpe. Väljaõppe sisu sõltub konkreetsest töökohast, täidetavatest
ülesannetest ja kasutatavatest vahenditest (ruumid, seadmed). Kui töötaja vahetab töökohta
ja asub töökohale, mille ülesanded või kasutatavad vahendid vms oluliselt erinevad eelmisest
töökohast, siis tuleb tuleohutuse koolitust korrata. Muu hulgas on asutuse juhi ülesanne
kinnitata ja tutvustada töötajatele tulekahju korral tegutsemise plaani (vt allpool);
ww korraldama vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju
korral tegutsemise kohta. Ravi- ja hoolekandeasutuse juht peab korraldama töötajatele
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimise vastavalt siseministri
01.09.2010 määrusega nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni
ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” kehtestatud
tingimustel ja korras (vt allpool);
ww tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast
ning kontrollima nende täitmist. Tuleohutusnõue käesoleva seaduse tähenduses on
tehniline norm või tegevuspiirang, mille eesmärk on tagada ehitise, seadme töö või isiku
tegevuse tuleohutus ning tulekahju puhkemise korral evakuatsiooni ja päästetöö võimalikkus
(TuOS § 2 lg 1). Ravi- ja hoolekandeasutuse juht peab hindama, milliseid tuleohutusnõudeid
üks või teine töötaja peab teadma ning vastavalt vajadusele tutvustama töötajale
tuleohutusnõudeid ja kontrollima nende tundmist. Sõltuvalt tööülesannetest, võib erinevate
töötajate teadmisvajadus olla väga erinev ning selle kohustuse mõttega on vastuolus nõuda
igalt töötajalt kõigi võimalike tuleohutusnõuete tundmist. Asutuse juhi ülesanne on hinnata,
milliseid tuleohutusnõudeid mingi töökohaga seoses on vaja teada;
ww tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja
kasutamisoskus. Päästevahend on päästetööks kasutatav iseliikuv, teisaldatav või paikne
seade, mehhanism või vahend (TuOS § 2 lg 2). Tuleohutuspaigaldis on: 1) autonoomne
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tulekahjusignalisatsiooniandur; 2) autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem; 3)
automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem; 4) automaatne tulekustutussüsteem; 5)
turvavalgustus; 6) piksekaitse; 7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik; 8) tuletõrje
voolikusüsteem; 9) muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks,
tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks (TuOS § 30
lg 1). Töötaja peab eelkõige teadma, millised päästevahendid ja tuleohutuspaigaldised tema
tööruumides on, kus need paiknevad ja kuidas neid kasutada (millal ja kuidas sisse lülitada
jms);
ww teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.
Kui eelnevalt käsitlesime, et iga isiku kohustus on teavitada tuleohust asutuse juhti (TuOS
§ 3 lg 1 p 7), siis asutuse juht omakorda on kohustatud teavitama kõiki töötajaid võimalikust
tuleohust. Ühes teavitamisega peab asutuse juht andma töötajatele ka selged juhtnöörid
tuleohu korral tegutsemiseks. Enne tuleohust teavitamist on asutuse juhil võimalik viivitamatult
kohaldada meetmeid tulekahju ärahoidmiseks või kontrollida esitatud kahtlust (nt eeltoodud
ahju või pistiku korral peatada konkreetse seadme töö ja korraldada vahetustega pidev valve
võimaliku süttimise piirkonnas).

2.3 Tuleohutusalane dokumentatsioon objektil
2.3.1 Enesekontrolli tuleohutusaruanne
Kui enesekontrolli teostamine on iga isiku ülesanne, siis enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise ja esitamise kohustusega (TuOS § 4 lg 1) pannakse veelgi suurem vastutus tuleohutuse tagamise
ja tuleohutusnõuete järgimise eest isikule, kelle tegevuse või valduses oleva asja kasutamisega kaasneb suurem tuleoht. Ühelt poolt lihtsustab aruandlus riikliku järelevalve teostamist. Enesekontrolli
tuleohutusaruandluse esitamine päästeasutusele annab ametnikule võimaluse teostada järelevalvet
ka reaalselt järelevalve objektil käimata. Aruandluse kaudu saab ta ülevaate ehitisel eksisteerivast tuleohutusalasest olukorrast, asetleidnud õnnetusjuhtumitest (sh tulekahjust), ohtudest ja rikkumistest
ning juhendada asutusi, ettevõtteid jmt asutusi nende edaspidises tegevuses tuleohutuse tagamisel.
(TuOS.SE lk 4) Teiselt poolt konkretiseerib enesekontrolli tuleohutusaruanne ravi- või hoolekandeasutuse omanike isiklikku vastutust juhul, kui aruandes on valeandmeid või –hinnanguid (TuOS § 43 lg 1
füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ja lg 2 juriidilisele isikule rahatrahv kuni 2000 EUR).
Enesekontrolli süsteemi eesmärk ongi mõjutada asutuste, mille tegevusega kaasneb suur tuleoht, juhte hoolikalt ja vastutustundlikult suhtuma tuleohutusnõuete järgimisse.
Siseministri 10.02.2011 määruse nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutus aruandele
ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” lisa 2 punkt 4.1 kohaselt kuuluvad
ravi- ja hoolekandeasutused, kus viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või
ilma kõrvalise abita evakueeruda, nende ehitiste, kus enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
on kohustuslik.
Enesekontrolli tuleohutusaruanne on perioodiliselt koostatav dokument, milles kajastatakse tuleohutuse enesekontrolli tulemused. Enesekontrolli tegevused ise toimuvad pidevalt või vastavalt hooldusvälbale. Samuti tuleb avastatud ohu korral reageerida sellele koheselt, mitte alles pärast tuleohutusaruandes kajastamist. Enesekontrolli tuleohutusaruanne on dokument, mis peab sisaldama
järgmisi andmed (TuOS § 4 lg 1):
• andmeid ehitise kohta;
• andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;
• andmeid tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta;
• ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust;
• valmisolekut tulekahju korral;
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• avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid;
• muud olulist informatsiooni.
Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib
palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. (TuOS § 4 lg 2) Tuleohutusaruanne tuleb esitada
üks kord aastas Päästeametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse
vähemalt viis aastat. (TuOS § 4 lg 3)
Enesekontrolli tuleohutusaruande vorm on siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 1
ning see on leitav elektroonilisest Riigiteatajast aadressil www.riigiteataja.ee.

2.3.2 Tulekahju korral tegutsemise plaan
Asutuses, kus tuleb koostada enesekontrolli tuleohutusaruanne, tuleb koostada ka tulekahju korral
tegutsemise plaan (TuOS § 6 lg 3) Kuna ravi- ja hoolekandeasutused kuuluvad siseministri 10.02.2011
määruse nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutus aruandele ning tuleohutusaruande
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” lisa 2 punkt 4.1 kohaselt asutuste, mis peavad koostama
enesekontrolli tuleohutusaruande, siis peavad nad koostama ka tulekahju korral tegutsemise plaani.
Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine on reguleeritud siseministri 01.09.2010 määrusega nr
43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse
korraldamisele esitatavad nõuded”.
Tulekahju korral tegutsemise plaan on asutuse töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi (§ 2 lg
1). Tulekahju korral tegutsemise plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest (§ 3 lg 4). Tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk on inimeste ohutuse
tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral (§ 3 lg 1). Tulekahju korral tegutsemise plaani
kinnitab ja teeb töötajatele teatavaks asutuse juht (§ 3 lg 3), kes määrab ka plaani järgimise eest vastutavad töötaja (§ 13 lg 1) ja plaani täitmise korra (töötajate ülesanded evakuatsiooni ja tulekahju korral
tegutsemisel ja tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavad isikud) (§ 13 lg 2).
Tegevuskava on tulekahju korral tegutsemise plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade
ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral
tegutsemise juhiseid (§ 4 lg 1). Tegevuskava sisaldab (§ 4 lg 2):
• evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust, sh 1) ehitise tuleohutuse liigitusest tulenevat kasutusviisi ja kasutamisotstarvet ning samuti ehitise
tuleohuklassi, kui tegemist on tööstus-, laohoone või garaažiga; 2) ehitise korruste arvu, üldpindala ja korrusepindala(sid); 3) ehitise kasutamise kellaaegasid; 4) kasutajate arvu vastavalt
ehitise kasutuskorrale hommikusel või päevasel ja õhtusel või öisel ajal; 5) ehitises viibivate
inimeste arvu, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma; 6) andmeid sisevalvepersonali
või turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta; 7) evakuatsiooniteid ja -pääse, hädaväljapääse ning nende asukohtasid; 8) evakueerumise ja evakueerimise võimalusi ühest tuletõkkesektsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises; 9) esmaseid tulekustutusvahendeid ja
tuleohutuspaigaldisi ning nende asukohtasid; 10) esmaabivahendeid, individuaalseid kaitse- ja
päästevahendeid või muid abivahendeid evakuatsiooni ohutuse tagamiseks ning nende asukohtasid; 11) muid andmeid, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist (§ 5);
• ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust. Tuleohtlikkuse kirjeldus sisaldab informatsiooni ehitise tuleohtude ja nende ennetamise kohta. Tuleohtlikkuse kirjeldus sisaldab:
1) andmeid ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkuse kohta ning
sellega kaasnevate ohtude ennetamise meetmeid; ning vajadusel 2) andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlikke ainete kohta ning juhiseid ja meetmeid nende ohutuks hoidmiseks; või
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3) ettevõtte või asutuse tõenäolisemaid tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmeid (§ 6 lg 1—3);
• tulekahjust teavitamise juhist. Tulekahjust teavitamise juhis sisaldab: 1) ehitises ja ohualas
viibivate inimeste tulekahjust teavitamise korda; 2) töötajate omavahelise kommunikatsiooni
korda; 3) tulekahjuteate kontrollimise korda; 4) tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise korda (§ 7);
• evakuatsiooni läbiviimise juhist. Ettevõtte või asutuse evakuatsiooni läbiviimise juhises ei
arvestata päästekeskuse päästemeeskonna poolse evakuatsiooni läbiviimisega. Evakuatsiooni
läbiviimise juhis sisaldab: 1) evakuatsiooni algatamise ning kõikide ehitises viibivate inimeste
evakueerumise ja evakueerimise korraldust, sealhulgas vajadusel arvestades hoones viibivate
isikute erivajadustega; 2) evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskohta; 3) töötajate, eelkooliealiste laste, õpilaste või hoolealuste loenduse korda. (§ 8 lg 2 ja 3);
• tulekahju korral tegutsemise juhist. Tulekahju korral tegutsemise juhis sisaldab: 1) tulekahju korral tegutsemise juhtimise korraldust; 2) esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamist; 3) tulekahju leviku piiramise meetmeid; 4) tehnoloogiliste seadmete
või protsesside puhul nende ohutuks tegemise korraldust; 5) muid juhiseid tulekahju korral
tegutsemiseks (§ 9);
• päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis sisaldab: 1) päästemeeskonna vastuvõtu kohti ettevõtte või asutuse territooriumil ja sisenemisteid ehitisse; 2) päästemeeskonna informeerimise korraldust tulekahju asukohast ja ulatusest
ning inimeste viibimisest ohualas; 3) päästemeeskonna informeerimise korraldust peakilpide,
sprinkleri keskuse, tuletõrjevooliku süsteemi keskuse, tulekustutus tugipunktide, tuletõrje- ja
päästevahendite juhtimiskeskuse ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme, päästeautoga hoone sisese tuleohutuspaigaldistega liitumiskohtade asukohtadest ning
tuletõrje veevarustusest; 4) päästemeeskonna informeerimise korraldust ettevõttes või asutuses paiknevatest põlevmaterjalidest, ohtlikest ainetest või muudest ohtudest. (§ 10)
Plaani muudetakse ja täiendatakse järgmistel juhtudel (§ 14 lg 1):
• plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks. Faktilised on asjaolud, mis puudutavad ehitise arhitektuuri, ehitises viibivate
inimeste hulka, patsientide iseseisva evakueerumise võimet, päästemeeskonna kaugust asutusest vms. Õiguslikud on asjaolud, mis puudutavad muudatusi asutuse tuleohutust reguleerivates õigusaktides, täiendavate kohustuste tekkimist, piirangute muutmust vms;
• tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et
olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane. Sellisteks asjaoludeks võivad olla, et kavandatud
viisil ei ole võimalik evakuatsiooni läbi viia, evakuatsioon viidi läbi kavandatust pikema aja
jooksul, evakueerida ei olnud võimalik kõiki liikumisvõimetuid patsiente või hoolealuseid, iseseisvalt evakueeruma pidanud patsiendid või hoolealused ei olnud mööda evakuatsiooniteed
võimelised evakueeruma vms;
• tulekahju aset leidmise järgselt, kui ettevõtte või asutuse tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane.
Tulekahju toimumine ei too automaatselt kaasa kohustust tulekahju korral tegutsemise plaani
muuta, ent kui tulekahju kustutamise või inimest evakueerimise raames ilmnes puudusi, siis
tuleb sellega ka arvestada plaani muutmisel;
• riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel. Riiklikku järelevalvet
teostav ametnik võib hinnata tulekahju korral tegutsemise plaani vastavust õigusaktidest tulevatele nõuetele ja sobivust konkreetse asutuse jaoks. Kui kontrollimise käigus ilmneb, et tulekahju korral tegutsemise plaan ei vasta õigusaktidest tulenevatele nõuetele, siis kohustab ta
valdajat kindlaks tähtpäevaks puudused kõrvaldama (teeb ettekirjutuse);
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• muudel juhtudel, kui selles esineb puudusi või kui see ei täida oma eesmärki. Asutuse
teadlikkus oma hoonetest, seadmetest, inimestest jms võib aja jooksul muutuda. Muutuvad
ka õigusaktid ning õigusaktide tõlgendused. Muutuda võib ka arusaam sellest, millise põhjalikkuse või analüütilisuse astmega tuleb otsustusi põhjendada. Seega võib olla ka palju muid
põhjuseid, miks tulekahju korral tegutsemise plaan võib ajale jalgu jääda ja esineda objektiivne
põhjus selle muutmiseks.
Tulekahju korral tegutsemise plaanist, selle koostamisest ja õppuste korraldamisest on täpsemalt räägitud õppematerjalis “Praktilise väljaõppe juhendmaterjal”.

2.4 Nõuete rikkumise õiguslikud tagajärjed
Tuleohutusnõuete rikkumise õiguslikud tagajärjed sõltuvad õigusvaldkonnast, milles neid tagajärgi
vaadeldakse. Võlaõiguslikult võib tuleohutusnõuete jäme rikkumine tuua üürniku, rentniku või muu
otsese valdaja jaoks kaasa õigusliku tagajärjena kasutuslepingu ülesütlemise või leppetrahvi. Samuti võib tuleohutusnõuete rikkumine anda kindlustusandjale aluse keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest või tõsta kindlustusvõtja riskihinnangut. Asjaõiguslikult tähendab tuleohutusnõuete täitmiseks parenduste tegemine seda, et tegemist on vajalike kuludega, mida kinnisasja kaasomanikud
peavad enda mõttelistele osadele vastavas summas hüvitama ka siis, kui nad on selle kulutuse vastu.
Tuleohutusnõuete rikkumise õiguslike tagajärgede küsimus tõusetub kõige teravamalt siiski haldus- ja
süüteomenetluses.
Haldusmenetluses tõusetub tuleohutusnõuete rikkumise küsimus eelkõige seoses isikule ettekirjutuse tegemisega rikkumise kõrvaldamiseks või tagajärje ärahoidmiseks. Haldusmenetluses on tuleohutusnõue ja selle järgimine üks võimalikest meetmetest eesmärgi, kaitsta inimeste elu, tervist ja vara
ning keskkonda, tagamisel ning võib olla lihtsalt asendatav arvutusel põhineva hindamisega, järelkontrolliga, täiendavate tuleohutusabinõude rakendamisega või teiste meetmetega.
Süüteomenetluses tõusetub tuleohutusnõuete rikkumine seoses sellega, kas isik on pannud toime
väärteo või kuriteo tunnustele vastava teo, kas puuduvad teo õigusvastasust välistavad asjaolud ja
ta on teo toimepanemises süüdi, ning milline karistus teo eest määrata ja kas see karistus täitmisele
pöörata. Süüteomenetluse seisukohalt on tuleohutusnõuete rikkumine õiguslikku tähendust omav
tegu iseenesest, millega on rikutud kehtivat õiguskorda, mis väärib avaliku võimu poolt väljendatud
etteheidet ja sellele vastavat karistust.
Näide 1: Seoses rahvusvahelise tervishoiupäevaga korraldatakse SA’le Haigla kuuluva haigla
ruumides avalik üritus, kuhu on kutsutud kohale rahvusvahelisi ja siseriiklikke teadlasi, üliõpilasi ja õpilasi erinevatest tervishoiu valdkondi õpetavatest õppeasutustest ning kohalikest
omavalitsustest. Kava kohaselt osaleb avalikul üritusel kokku ligi 500 inimest ning plenaaraktusel 350—400 inimest. Ürituse läbiviimisel kasutatakse lisaks haigla aulale ja spordisaalile
ka mitmeid selleks otstarbeks ümber kohandatud kabinette ja isegi ühte selleks otstarbeks
patsientidest vabastatavat osakonda eesmärgiga demonstreerida osalejatele uusimat tulekustutus- ja evakuatsioonitehnikat haiglas. Tervishoiupäeva tähistamine on alanud ja käib
päeva teine ettekanne, kui külalisena üritusel viibiv tuleohutusjärelevalve ametnik Einar Seen,
kontrollides arvutivõrgu kaudu oma andmeid, teeb kindlaks, et avaliku ürituse korraldamist
ei ole kooskõlastatud Päästeametiga (TuOS § 22 lg 1 p 1). Tuleohutusjärelevalve ametnik Einar
Seen vaatab ringi ja näeb, et kahes suures saalis on toolid põranda või üksteise külge kindlalt
ühendatud, nii spordisaalist kui aulast on neli kahepoolset väljapoole avanevat ust laiusega ca
2 m, kõik evakuatsiooniteed ja –väljapääsud on nõuetekohaselt tähistatud, ning saadab selle
tõttu vaid e-kirjaga meeldetuletuse ja teavituse sündmusest menetlusbüroole. Sama sündmuse kohta alustatakse väärteomenetlus TuOS § 49 lg 1 tervishoiupäeva korraldanud haigla
direktori asetäitja Ülli Marimaa suhtes ning samadel asjaoludel TuOS § 49 lg 2 aluselt SA Haigla suhtes. Ülli Marimaad karistatakse kiirmenetluses 3 trahviühiku suuruse rahatrahviga ning
SA’d Haigla karistatakse kiirmenetluses 300 EUR suuruse rahatrahviga.
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TuOS § 40 lg 1 kohaselt võib riiklikku järelevalvet teostav ametnik tuleohutusalastest õigusaktidest
tulenevate nõuete rikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks teha ettekirjutuse. Ettekirjutus on
haldusakt, millega pannakse isikule kohustus teha nõutav tegu või hoiduda keelatud teost (AtSS § 4 lg
1). TuOS § 40 lg 1 järgi võib riikliku järelevalve ametnik määrata kolm erinevat kohustust seoses tuleohutusnõuete täitmise tagamisega:
• rikkumise kõrvaldamise kohustus. TuOS § 40 lg 1 p 1 kohaselt võib riikliku järelevalve ametnik nõuda isikult tuleohutusnõuete rikkumise kõrvaldamist. Selleks peab riikliku järelevalve
ametnik tuvastama, et isik on jätnud järgimata mõnda tuleohutusnõuetest tulenevat kohustust või eiranud mõnda tuleohutusnõuetest tulenevat keeldu. Samuti peab ametnik hindama,
kas rikkumise sisuks olevat tegu on võimalik tagasi täita, ning leidma, et rikkumine on faktiliselt
ja õiguslikult tagasi täidetav. Näiteks riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et tulekahju korral
tegutsemise plaani ei ole isikutele allkirja vastu tutvustatud ning kohustatakse asutuse juhti koguma
kõigilt töötajatelt nö tagantjärgi allkirjad tulekahju korral tegutsemise plaaniga tutvumise kohta;
• tegevuse peatamise kohustus. TuOS § 40 lg 1 p 2 kohaselt võib riikliku järelevalve ametnik,
kui ta tuvastab ohu, mis võib tuua kaasa ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse, kohustada
isikut peatama ehitise kasutamine, tegevus või seadme töö. Tegemist on PäästeS § 15 lg 1 p 1
analoogse ettekirjutusega, mida võib teha nii riikliku järelevalve kui ka päästetööde raames.
Ettekirjutuse eesmärk on peatada ohu korral tegevus, mis võiks põhjustada päästesündmuse
või sellele põhjustamisele oluliselt kaasa aidata, ning sellega vähendada riski või tagajärgede
ulatust. Ettekirjutuse tegemiseks peab olema tuvastatud oht ning ei piisa pelgalt ohukahtlusest, samas ei pea päästesündmus veel olema alanud ega esinema ka vahetut ohtu. Näiteks
riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et haiglas on ennelõunal tehtud tuletöid (keevitamine, töö
ketaslõikuriga jms) nõutavaid ohutusnõudeid järgimata ning visuaalse vaatluse käigus ei ole võimalik tuvastada, kas mõni säde on sattunud prakku, kus võib hiljem süttida. Riikliku järelevalve
ametnik annab ettekirjutuse, millega keelab kasutada öösel majutamiseks selle osakonna ruume,
kus tuletööd toimusid;
• täiendavate toimingute kohustus. TuOS § 40 lg 1 p 3 kohaselt võib riikliku järelevalve ametnik, kohustada isikut sooritama toimingid, mis võimaldavad tema tegevuse jätkamist õiguspäraselt või on vajalikud päästesündmuse ennetamiseks. Tegemist on PäästeS § 15 lg 1 p 2
analoogse ettekirjutusega, mida võib teha nii riikliku järelevalve kui ka päästetööde raames.
Ettekirjutuse eesmärk on anda isikule pärast ohu või rikkumise ilmnemist selged juhised, kuidas ta saab oma tegevust õiguspäraselt ja ohutult jätkata. Riikliku järelevalve ametnikul on
kohutus hinnata, kas esineb tuleohutusnõuete rikkumine ja kas seda rikkumist on võimalik
kõrvaldada ning millistel tingimustel on tegevust või asja kasutamist võimalik õiguspäraselt ja
ohutult jätkata. Näiteks on ehitustööde käigus ehitatud vaheseinad valesti nii, et evakuatsiooniteed
on ettenähtud laiusega võrreldes 30 cm võrra kitsamad. Riikliku järelevalve ametnik peab hindama,
kas on õiguslikult ja ehituslikult üldse võimalik vaheseinu ümber laduda, ning millised on alternatiivsed võimalused evakuatsiooni ohutuks läbiviimiseks (täiendavad sprinklerid, täiendavad suitsu
väljatõmbe seadmed, jagamine kaheks tuletõkkesektsiooniks vms) ning valima nendest isiku jaoks
vähem koormava.
Järgnevalt on toodud välja tuleohutusnõuete ja nende võimalike rikkumuste seosed riikliku järelevalve
raames tehtavate ettekirjutustega ja haldussunni vahenditega ning nende eest kohaldatava vastutusega.
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Tabel 1. Tuleohutusnõuete rikkumise haldus- ja süüteoõiguslikud tagajärjed

tuleohutusnõue

ettekirjutus ohu või rikkumise
kõrvaldamiseks ja haldussund

väärteo või kuriteo koosseis,
füüsilise ja juriidilise isiku
vastutus

1) järgima tuleohutusnõudeid
(TuOS § 3 lg 1 p 1), sh taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (TuOS § 16—§ 18);

TuOS § 40 lg 1 p 1 ja 3 võib nõuda
mistahes tuleohutusnõude
rikkumise lõpetamist ja õiguspärast käitumist, kui ka sellise eest
ei ole ette nähtud väärteo- või
kriminaalvastutust.

üldine süüteo koosseis
puudub, aga KarS § 203 või
§ 205 kriminaalvastutus võõra
vara rikkumise eest ning § 404
süütamise eest; osa TuOS puuduvaid väärtegusid ka KarS’s nt
KarS § 352 tuleohu tekitamise
eest looduses lg 1 füüsilisele
isikule rahatrahv kuni 200
trahviühikut või arest, lg 2 juriidilisele isikule rahatrahv kuni
3200 EUR

2) kontrollima kinnisasja,
ehitise, ruumi, seadme ja nende
kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (TuOS § 3
lg 1 p 2);

TuOS § 40 lg 1 p 3 alusel võib
nõuda konkreetsete toimingute
sooritamist tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks ja päästesündmuse ennetamiseks. Rikkumise
kõrvaldamiseks saab kohaldada
sunniraha kuni 3200 EUR.

TuOS § 42 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahviühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR

3) nõuetekohase enesekontrolli
tuleohutuse aruande esitamine,
sh õigete andmete esitamine
(TuOS § 4; siseministri 10.02.2011
määrus nr 1

TuOS § 40 lg 1 p 1 alusel võib
nõuda rikkumise kõrvaldamist, st
puuduva aruande koostamist ja
esitamist või aruandes esinevate
puuduste kõrvaldamist. Rikkumise kõrvaldamiseks saab
kohaldada sunniraha kuni 3200
EUR, kuid on võimalik kasutada
ka ametiabi.

TuOS § 43 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahviühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR

4) ehitise tuleohutusnõuded
(TuOS § 5 ja § 6) ning Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315
“Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded”
sh a) päästevahendid ja tuleohutuspaigaldised (TuOS § 3 lg 1 p 4);
b) evakuatsiooni tagamine
(TuOS § 3 lg 1 p 6);

TuOS § 40 lg 1 p 2 alusel võib
kõrgendatud ohu korral nõuda
kinnisasja, ehitise, ruumi või
seadme kasutamise peatamist
ning täiendavalt p-de 1 või 3
alusel nõuda rikkumise kõrvaldamist või päästesündmuse
ennetamiseks ja õiguspärase
käitumise jätkamiseks vajalikke
toiminguid. Tõkendi kohaldamise
õigus puudub, aga vahetu ohu
korral võib kohaldada kohest
asendustäitmist AtSS § 12 alusel.
Ettekirjutuse täitmiseks saab kohaldada nii sunniraha kuni 3200
EUR, kui ka asendustäitmist.

TuOS § 44 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahviühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

5) küttesüsteemi tuleohutusnõuded, sh nõuded kütteseadme
ehitamisele, hooldamisele ja
kasutamisele (TuOS § 3 lg 1 p 3;
§ 7—11; siseministri 30.08.2010
määrus nr 41)
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TuOS § 45 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahviühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR
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Kui rikkumine seisneb isiku
tegevuses või vallasasja hoiustamises, siis TuOS § 40 lg 1 p 1
alusel saab nõuda rikkumise
kõrvaldamist.
Kui rikkumine seisnes ruumi või
seadme seisundis, siis TuOS §
40 lg 1 p 3 aluselt nõuda tegevust (remont, ümberehitus vms)
päästesündmuse ennetamiseks
ja käitumise õiguspäraseks jätkamiseks. Ettekirjutuse täitmiseks
saab kohaldada sunniraha 3200
EUR või asendustäitmist.
Järelevalve selles küsimuses võib
kasvada üle päästesündmust
tõrjuvaks ettekirjutuseks
PäästeS § 15 lg 1, mille täitmiseks võib kohaldada sunniraha
või asendustäitmist (PäästeS §
15 lg 2), kui see ei ole võimalik,
siis vahetut sundi (PäästeS § 28
lg 1).

TuOS § 46 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

9) avaliku ürituse tuleohutusnõuded, sh avaliku ürituse ilma
Päästeameti kooskõlastuseta
korraldamine (TuOS § 20—22)

TuOS § 40 lg 1 p 1 ettekirjutus
rikkumise kõrvaldamiseks; p 2
alusel saab nõuda ürituse ärajätmist läbi ruumi või ala kasutamise keelamise. Ettekirjutuse täitmise tagamiseks saab kohaldada
sunniraha kuni 3200 EUR.

TuOS § 49 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

10) tuleohutuspaigaldise
projekteerimis-, paigaldamis-,
kontrollimis- ja hooldamisnõuded (TuOS § 32—35; siseministri
30.08.2010 määrus nr 39)

Reeglina saab TuOS § 40 lg 1 p 3
kohaselt nõuda üksnes tegevusi
edaspidi õiguspäraseks käitumiseks (mitte eelneva rikkumise
kõrvaldamist). Haldussunni
vahendina kohaldatav sunniraha
kuni 3200 EUR.

TuOS § 50 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

6) tuletööde tuleohutusnõuded (TuOS § 12—14; siseministri
07.09.2010 määrus
nr 47)
7) koldevälise tule tegemise
ja grillimise tuleohutusnõuded (TuOS § 15; siseministri
30.08.2010 määrus nr 40)
8) põlevmaterjali ladustamise
tuleohutusnõuded (TuOS § 19;
siseministri 02.09.2010 määrus
nr 44)

11) tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamine

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE

TuOS § 48 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

TuOS § 51 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR
TuOS § 52 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

12) elamu või korteri autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga varustamine (TuOS
§ 32 lg 3)
13) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kesk
seadmesse tuleva tulekahjuteate
edastamata jätmine Häirekeskusesse (TuOS § 36 lg 1—3)

TuOS § 47 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR

(ei ole võimalik)
..erandina saab nõuda TuOS § 40
lg 1 p 3 alusel tulekahju korral
tegutsemise plaani muutmist,
kui ülesanded polnud piisavalt
määratletud vms puudus.

TuOS § 53 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR
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14) automaate tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäire vältimine (TuOS § 36 lg 4 ja 5)

(ei ole võimalik)

TuOS § 54 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR

15) tuletõrje veevarustuse tuleohutusnõuded (TuOS § 23—26;
siseministri 18.08.2010 määrus
nr 37)

TuOS § 40 lg 1 p 1 ja 3 alusel võib
nõuda nii senise rikkumise lõpetamist kui ka toiminguid edaspidi õiguspäraseks käitumiseks.
Ettekirjutuse täitmiseks kasutatav eelkõige sunniraha kuni 3200
EUR, erandina asendustäitmine.

TuOS § 55 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 200 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 2000 EUR

16) seadmetele ja paigaldistele
esitatavad tuleohutusnõuded,
eelkõige keeld kasutada rikkega
seadet või paigaldist (TuOS § 27)

TuOS § 40 lg 1 p 2 ja 3 alusel võib
peatada ohtliku seadme kasutamise kui ka nõuda toiminguid
seadme kasutamise jätkamiseks
õiguspäraselt ja päästesündmuse ohuta. Haldussunni vahendina kasutatav nii sunniraha kuni
3200 EUR, aga ka asendustäitmine sh AtSS § 12 tingimustel.

TuOS § 57 lg 1 füüsilisele isikule
rahatrahv kuni 300 trahvi-ühikut, lg 2 juriidilisele isikule
rahatrahv kuni 3200 EUR

17) teavitama ettevõtte või
asutuse juhti ja Päästeametit inimeste elu ja tervist ähvardavast
ohust (TuOS § 3 lg 1 p 7);

-*

-

18) rakendama tulekahju leviku
takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetme
(TuOS § 3 lg 1 p 8);

-*

-

19) teadma oma kohustusi tulekahju korral (TuOS § 3 lg 1 p 9)

-*

-

20) tulekahju avastamisel
teatama sellest viivitamatult
Euroopa ühtsel hädaabi numbril
112 (TuOS § 3 lg 1 p 10);

-*

-

21) abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülgselt järelevalve teostamisel ja
tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste
väljaselgitamiseni tulekahju
tagajärjel tekkinud olukorra, kui
see ei põhjusta edasisi kahjustusi
(TuOS § 3 lg 1 p 11)

-*

KarS § 279 riikliku järelevalve takistamine - füüsilisele
isikule rahatrahv kuni 300
trahviühikut või arest; valeandmete esitamise korral
kriminaalmenetluses KarS
§ 280 lg füüsilisele isikule
rahaline karistus või kuni
1 aastane vangistus, lg 2
juriidilisele isikule rahaline
karistus

22) täitma riiklikku järelevalvet
teostava ametiisiku ettekirjutusi
tähtaegselt

…saab kohaldada haldussunni
vahendina nii sunniraha 3200
EUR kui ka asendustäitmist

-

* asutuse juht võib töötaja suhtes rakendada distsiplinaarvastutust, kui rikub siseakte. Selleks peab asutuse juht olema kehtestanud tulekahju korral tegutsemises plaanis või muus dokumendis vastavad kohustused ja ülesanded.
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3. HÄDAOLUKORRA SEADUS
Hädaolukorra seadus reguleerib rahu ajal hädaolukorraks valmistumist ja hädaolukorra lahendamist
ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist (kriisireguleerimine), eriolukorra väljakuulutamist,
lahendamist ja lõpetamist ning kaitseväe ja -liidu kasutamist hädaolukorra lahendamisel, päästetöö
tegemisel ja turvalisuse tagamisel (HOS § 1 lg 1). Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis
ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju
või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus (HOS § 2 lg 1). Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist,
hädaolukorra lahendamist ning hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamist (HOS § 2 lg 2).
Hädaolukorraks valmistumine tähendab iseenesest hädaolukorra riskianalüüsi ja lahendamise plaani koostamist ning toimepidevuse riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani koostamist. Neist esimesed
puudutavad seda, kuidas on korraldatud asutuse töö hädaolukorras (töökorraldus, ülesannete jaotus,
allumine ja ajutine struktuur vms, vahendite ümberjaotud, otsustusõiguse ümberjaotus jms). Teine
puudutab seda, kuidas tagada piisavad varud ning oluliste teenuste (elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon jms) toimivus hädaolukorras.
Käesolevas konspektis käsitletakse hädaolukorraks ettevalmistumist eelkõige ravi- või hoolekandeasutuse hädaolukorraga seotud dokumente. Kuna valdkond on põhjalikult reguleeritud õigusaktidega,
täidesaatva riigivõimu asutuste koostatud dokumentidega, siis on ravi- või hoolekandeasutuse asutuse juhi teadmisvajadus piiratud sellega, et ta oskaks asutuse töö korraldamise seisukohalt olulise
nendest dokumentidest vajadusel välja lugeda.

3.1 Kriisireguleerimise pädevus
Kriisireguleerimine on korraldatud kolmel tasemel – üleriigilisel, regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse
tasemel. Parema ülevaate saamiseks kriisireguleerimise korraldusest on järgnevalt esitatud kriisikomisjonide moodustamise alused, korraldus, juhtimine ja ülesanded võrdlustabelina.
Tabel 2: Vabariigi Valitsuse, regionaalse ja valla või linna kriisikomisjonide võrdlus

Vabariigi Valitsuse
kriisikomisjon

Regionaalne
kriisikomisjon

Valla või linna
kriisikomisjon

alus:

HOS § 3

HOS § 4

HOS § 5

moodustamine

Vabariigi Valitsus moodustab
alaliselt tegutseva kriisikomisjoni

Siseminister moodustab
neli alaliselt tegutsevat
regionaalset kriisikomisjoni

Valla- või linnavalitsus moodustab alaliselt tegutseva kriisikomisjoni.

esimees

siseminister

Päästeameti päästekeskuse juht

vallavanem või linnapea

ülesanded

1) jälgib ja analüüsib
üleriigilise kriisireguleerimise
korraldust, sealhulgas
hädaolukordadeks
valmistumise,
hädaolukordade lahendamise
ning elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamise
toimimist;

1) jälgib ja analüüsib
kriisireguleerimise
korraldust, sealhulgas
hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise ning
elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamise toimimist regioonis;

1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas
hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamise ning
hädaolukorras KOKS §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste
toimimist omavalitsusüksuses;
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ülesanded

Vabariigi Valitsuse
kriisikomisjon

Regionaalne
kriisikomisjon

Valla või linna
kriisikomisjon

2) analüüsib hädaolukordade
tekkimise tõenäosust ja teeb
Vabariigi Valitsusele ning
pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks
valmistumise, hädaolukordade lahendamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse
korraldamise kohta;

2) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi
Valitsuse kriisikomisjonile ning pädevatele
asutustele ettepanekuid
hädaolukordadeks
valmistumise, hädaolukordade lahendamise,
elanikkonna turvalisuse
tagamise ja elutähtsate
teenuste toimepidevuse korraldamise kohta
regioonis;

2) analüüsib hädaolukordade
tekkimise tõenäosust ja teeb
Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele
ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna
turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse
korraldamise kohta omavalitsusüksuses;

3) vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;

3) vaatab läbi kriisikomisjoni
tegevuspiirkonda puudutava
hädaolukorra riskianalüüsi osa;

3) abistab vajaduse korral
üleriigilise mõjuga või eriti
rasket hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse
korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;

5) abistab vajaduse
korral üleregioonilise
mõjuga hädaolukorda
lahendavaid asutusi
teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra
lahendamise koordineerimisel;

5) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi
teabevahetuse korraldamisel
ja hädaolukorra lahendamise
koordineerimisel;

4) abistab vajaduse korral
eriolukorra juhti eriolukorra
väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja
teabevahetuse korraldamisel
ning täidab muid eriolukorra
juhi antud ülesandeid;

4) abistab vajaduse
korral eriolukorra juhti
eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamise koordineerimisel
ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab
muid eriolukorra juhi
antud ülesandeid;

4) abistab vajaduse korral
eriolukorra juhti eriolukorra
väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamise
koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab
muid eriolukorra juhi antud
ülesandeid;

5) annab arvamuse hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhendi kohta;
6) annab arvamuse toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhendi kohta;
7) annab arvamuse hädaolukorra lahendamise plaani
koostamise juhendi kohta;
8) annab arvamuse toimepidevuse plaani koostamise
juhendi kohta;
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Vabariigi Valitsuse
kriisikomisjon
ülesanded

Regionaalne
kriisikomisjon

Valla või linna
kriisikomisjon

6) otsustab regionaalse
kriisireguleerimisõppuse korraldamise;

6) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse
korraldamise;

9) kiidab heaks hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõtte;
10) annab Vabariigi Valitsusele arvamuse eriolukorra väljakuulutamise või lõpetamise
vajaduse kohta;
11) teeb vajaduse korral
Vabariigi Valitsusele ja
eriolukorra juhile ettepaneku õigusaktides sätestatud
meetmete rakendamiseks
eriolukorra ajal;
12) teeb vajaduse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku
taotleda hädaolukorra lahendamiseks rahvusvahelist abi;

8) moodustab vajaduse
korral territoriaalse kriisikomisjoni, määrates
selle esimehe, kehtestades põhimääruse ja
kinnitades koosseisu;
13) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud alustel ja
korras;

7) teavitab avalikkust
hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud
alustel ja korras;

7) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse
kehtestatud alustel ja korras;

3.2 Hädaolukorra analüüs ja plaan
3.2.1 Hädaolukorra riskianalüüs
Hädaolukorra riskianalüüs on dokument, milles analüüsitakse võimaliku hädaolukorra põhjuseid, kulgu ja tagajärgi. Hädaolukorra riskianalüüsis kirjeldatakse üleriigilisel ning vajaduse korral regionaalsel
ja kohaliku omavalitsuse tasandil:
1) hädaolukorda;
2) hädaolukorda põhjustavaid ohtusid;
3) hädaolukorra tõenäosust;
4) hädaolukorra tagajärgi;
5) muud olulist hädaolukorraga seotud teavet; ning sellele on lisatud
6) viiteid mudelitele, allikmaterjalidele ja muule sellisele teabele, millest tulenevalt on riskianalüüs tehtud (HOS § 6 lg 1).
Vabariigi Valitsus kehtestab hädaolukordade nimekirja, mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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määrab hädaolukorra riskianalüüsi koostamiseks pädevad täidesaatva riigivõimu asutused. Pädeval
asutusel on õigus saada muudelt asutustelt ja isikutelt hädaolukorra riskianalüüsi koostamiseks vajalikku teavet. Pädev asutus koostab hädaolukorra riskianalüüsi vastavalt siseministri 18.02.2010 määrusele nr 5 “Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend”. Hädaolukorra riskianalüüsi kinnitab selle
koostamist juhtinud asutuse juht käskkirjaga.
Osutatud juhendi kohaselt hinnatakse olukorra hädaolukorrana määratlemisel tagajärje raskust kui
ka olukorra esinemise tõenäosust. Siseministri 18.02.2010 määruse nr 5 “Hädaolukorra riskianalüüsi
koostamise juhend” lisades 1 ja 2 on esitatud hädaolukordade esinemise tõenäosuse ja tagajärgede
raskuse hindamise tabelid. Tõenäosuse hindamisel eristatakse väga väikest (<0,05% tõenäosusega, et
leiab aset aasta jooksul); väikest (0,05—0,5% tõenäosusega); keskmist (0,5—5% tõenäosusega); suurt
0,5—50% tõenäosusega) ning väga kõrget (>50% tõenäosusega). Tagajärje järgi on raskusastmed jagatud järgmiselt:
• A – vähetähtis (üksikuid raskelt või üliraskelt kannatanuid, varalised kahjud puuduvad või on
väiksed, esineb häireid mõningate elutähtsate teenuste toimimises);
• B – kerge;
• C – raske;
• D – väga raske;
• E – katastroofiline (mitmed kümned hukkunud ja kannatanute arv ületab kogu riigi tervishoiuressursi võimalused, vajalik välisabi; varakahjud üle 5% SKP-st, vajalik välisabi; elukeskkond
sündmuskohal hävinud, ökosüsteemi talitlemine pöördumatult kahjustunud või lakanud; elutähtsate teenuste toimimine täielikult lakanud).
Eelneva kahe kriteeriumi põhjal moodustatakse siseministri 18.02.2010 määruse nr 5 “Hädaolukorra
riskianalüüsi koostamise juhend” lisa 3 järgi maatriks, mis on riskianalüüsi sisuliseks aluseks ja mille
järgi sündmus lõplikult liigitub – st tähtsust omavad nii tagajärje raskus kui ka selle esinemise tõenäosus.

Joonis 2: Riskimaatriks ja riskide määramine, hädaolukorrad
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3.2.2 Hädaolukorra lahendamise plaan
Hädaolukorra lahendamise plaan on dokument, milles kirjeldatakse meetmed, mida kavandatakse hädaolukordade lahendamiseks. Hädaolukorra lahendamise plaanis on kirjas üleriigilisel ning vajaduse
korral regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse tasandil:
1) hädaolukorra lahendamise korraldus;
2) hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur;
3) hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste või isikute ülesandeid;
4) hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste või isikute teabevahetuse korraldust;
5) avalikkuse hädaolukorrast teavitamise korraldust;
6) rahvusvahelise koostöö korraldust hädaolukorra lahendamisel (HOS § 7 lg 1).
Vabariigi Valitsus kehtestab korraldusega nende hädaolukordade nimekirja, mille kohta koostatakse
lahendamise plaan, ning määrab hädaolukordade lahendamise plaani koostamiseks pädevad täidesaatva riigivõimu asutused. Pädev asutus koostab hädaolukorra lahendamise plaani vastavalt siseministri 08.06.2010 määrusele nr 15 “Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend”. Pädeval
asutusel on õigus saada muudelt asutustelt ja isikutelt hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks vajalikku teavet. Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

3.3 Toimepidevuse analüüs ja plaan
Elutähtsa teenuse toimepidevus on elutähtsa teenuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast katkestust (HOS § 34 lg 1). Statsionaarse eriarstiabi ja
kiirabi toimimise toimepidevuse korraldab Sotsiaalministeerium (HOS § 34 lg 4 p 1 ja 2). Sotsiaalministeeriumi ülesanne statsionaarset eriarstiabi ja kiirabi osutavate isikute tegevuse toimepidevuse tagamisel on järgmised: 1) koodineerida ja nõustada elutähtsate teenuse osutajaid toimepidevuse tagamisel, 2) teostada järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle; 3) esitada üks kord iga
kahe aasta jooksul Siseministeeriumile ülevaate elutähtsa teenuse toimepidevuse korralduse seisust,
4) vajaduse korral kehtestama määrusega elutähtsa teenuse kirjelduse; ning 5) kehtestab määrusega
elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded (HOS § 35). Erinevalt hädaolukorraks valmistumisest teostab sisulise töö ja kannab sellega seotud kulud elutähtsa teenuse osutaja.
Elutähtsa teenuse osutaja on kohustatud:
• koostama tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi (edaspidi toimepidevuse riskianalüüs);
• koostama tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise plaani (edaspidi
toimepidevuse plaan);
• teavitama viivitamata elutähtsat teenust korraldavat asutust või tema määratud asutust elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest või sellise sündmuse toimumise
vahetust ohust;
• andma elutähtsat teenust korraldavale asutusele või asutusele, kelle ta on määranud elutähtsa teenuse toimepidevuse üle järelevalvet teostama, tema nõudmisel teavet elutähtsa teenuse
osutamise kohta (HOS § 37 lg 3).

3.3.1 Toimepidevuse riskianalüüs
Ravi- või hoolekandeasutus, kes osutab statsionaarset eriarstiabi või kiirabi teenust, on kohustatud
koostama toimepidevuse riskianalüüs. Toimepidevuse riskianalüüs on dokument, milles hinnatakse
ohtusid, mis võivad takistada elutähtsa teenuse osutamist (peatada, vähendada oluliselt mahtu vms).
Toimepidevuse riskianalüüsis kirjeldatakse (HOS § 38 lg 1):
• elutähtsa teenuse osutamise osalist või täielikku katkestust põhjustavaid ohtusid;
• elutähtsa teenuse osutamise osalise või täieliku katkestuse tõenäosust;
• elutähtsa teenuse osutamise osalise või täieliku katkestuse võimalikke tagajärgi.
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Toimepidevuse riskianalüüsi kinnitab elutähtsat teenust osutava asutuse juht või juriidilise isiku puhul
juhatus või seda asendav organ (HOS § 38 lg 2). Riskianalüüsi koostanud asutus või isik esitab riskianalüüsi elutähtsat teenust korraldavale asutusele või elutähtsat teenust korraldava asutuse määratud
allasutusele (HOS § 38 lg 3). Ravi- või hoolekandeasutus esitab riskianalüüsi Sotsiaalministeeriumile
iga aasta 1. detsembriks või teavitab muudatuste puudumisest (§ 3). Riskianalüüs koosneb järgmistest
osadest: 1) sisukorrast ja riskianalüüsi koostanud isikute loetelust; 2) analüütilisest osast; 3) analüüsi
tegemiseks koostatud vajalikest tabelitest ja joonistest; 4) riskimaatriksist; 5) riskianalüüsi kokkuvõttest. Asutus lähtub toimepidevuse riskianalüüsi koostamisel siseministri 08.06.2010 määrusest nr 16
“Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend”.
Riskianalüüs koostatakse süsteemselt siseministri 08.06.2010 määrusest nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend” määratud etappide kaupa. Riskianalüüsi koostamise etapid on:
• elutähtsa teenuse kirjeldamine (§ 5). Elutähtsa teenuse osutaja sõnastab elutähtsa teenuse osutamise eesmärgi ja toob välja seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides ning
lepingutes sätestatud kohustused teenuse osutamisel. Elutähtsa teenuse osutaja hindab elutähtsa teenuse kirjeldamisel, kui suur osa tema poolt osutatavast elutähtsa teenuse mahust
osutatakse teiste elutähtsate teenuste osutajate poolt ja kui suur osa partnerite poolt, kes ei
ole elutähtsa teenuse osutajad;
• elutähtsa teenuse osutamise kriitiliste tegevuste väljaselgitamine (§ 6). Elutähtsa teenuse osutamise kriitilised tegevused on tegevused, mille katkestused ohustavad tõsiselt asutuse või ettevõtte võimekust osutada elutähtsat teenust ning takistab asutuse või ettevõtte
sõnastatud eesmärkide saavutamist teenuse osutamisel (§ 2 p 2). Elutähtsa teenuse osutaja
selgitab välja need kriitilised tegevused, mis on vajalikud elutähtsa teenuse toimepidevuseks.
Elutähtsa teenuse osutaja annab kõigile kriitilistele tegevustele hinnangu elutähtsa teenuse
katkestuseni kuluva aja alusel ja elutähtsa teenuse katkemise ulatuse alusel. Iga kriitilise tegevuse suhtes määratakse võimalike katkestuste maksimaalne lubatud kestus. Katkestus on
negatiivne kõrvalekalle teenuse eesmärgi- ning plaanipärasel osutamisel, mis on põhjustatud
kas prognoositavast (nt streik) või ootamatust (elektrikatkestus, torm) sündmusest (§ 2 p 3).
Iga kriitilise tegevuse katkemise suhtes määratakse nõutav taasteaeg, mille jooksul tuleb katkestus kõrvaldada;
• kriitiliste tegevuste ressursside määratlemine (§ 7). Elutähtsa teenuse osutaja määratleb
ressursid, mis on vajalikud kriitiliste tegevuste toimimiseks, sh: personal, territoorium ja seal
paiknevad hooned, infotehnoloogilised süsteemid ja vajalik informatsioon, finantsvahendid
ning varustajad ning partnerid, kellest sõltub elutähtsa teenuse osutamine, samuti muud teenuse osutamise seisukohast olulised ressursid;
• kriitiliste tegevuste katkestuste tagajärgede hindamine (§ 8). Elutähtsa teenuse osutaja
hindab kriitiliste tegevuste katkestuste tagajärgi vastavalt raskusastmele ning katkestuse tekitatud mõjule kas inimeste elule või tervisele, looduskeskkonnale, elutähtsa teenuse osutaja
mainele või majanduslikule olukorrale või elutähtsa teenuse osutamise kvaliteedile või muudele valdkondadele. Elutähtsa teenuse osutaja hindab, millises valdkonnas on osalise või täieliku katkestuse tagajärjed kõige raskemad. Katkestuste tagajärgede määratlemise tulemusena
antakse tagajärgedele koondhinnang raskeima tagajärje järgi. Katkestuste raskusastme kirjeldus on võimalusel kvantitatiivselt määratletav. Riskianalüüsis põhjendatakse tagajärgedele
antud raskusastet;
• kriitilisi tegevuste katkestusi põhjustavate ohtude kirjeldamine (§ 9). Elutähtsa teenuse osutaja selgitab ning kirjeldab teenuse kriitiliste tegevuste katkestusi põhjustavaid ohtusid
vastavalt statistikale, uuringutele ja eksperthinnangutele. Ohtude väljaselgitamiseks juhindutakse siseministri 08.06.2010 määrusest nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise ju-
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hend” lisas 8 toodud ohtude nimekirjast ja HOS § 6 lg 2 ja § 7 lg 2 alusel kehtestatud hädaolukordade nimekirjast ning muudest teenuse osutamise eripäradest tulenevatest ohtudest.
Elutähtsa teenuse osutaja võib jätta kirjeldamata ohud, mille väljatoomine riskianalüüsis ei ole
nende väikese tõenäosuse tõttu otstarbekas;
• kriitilisi tegevuste katkestuste esinemise tõenäosuse hindamine (§ 10). Enne katkestuste esinemise tõenäosusele hinnangu andmist loetleb elutähtsa teenuse osutaja juba olemasolevad katkestusi ennetavad meetmed. Katkestuste esinemise tõenäosusele antakse hinnang
vastavalt siseministri 08.06.2010 määrusest nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise
juhend” lisale 6;
• riskimaatriksi koostamine (§ 11). Riskimaatriks on maatriks elutähtsa teenuse kriitilise tegevuse katkemise tagajärgedest ning tõenäosusest, mille alusel määratakse riskiklass (§ 2 p 7).
Katkestuste tagajärgede ja esinemise tõenäosuse hinnangute alusel määratakse katkestuste riskiklass vastavalt siseministri 08.06.2010 määrusest nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi
koostamise juhend” lisale 7. Elutähtsa teenuse osutaja nimetab katkestusi ennetavad ja nende
tagajärgi leevendavad meetmed koos ligikaudse maksumusega ning meetmete rakendamise
eest vastutajad.
Elutähtsa teenuse osutaja jälgib süstemaatiliselt elutähtsa teenuse kriitilisi tegevusi, kasutatavaid
ressursse, katkestusi põhjustavaid ohtusid ja tegevuskeskkonda ning oluliste muutuste ilmnemisel
täiendab vastavalt riskianalüüsi. Elutähtsa teenuse osutaja esitab täiendatud riskianalüüsi viivitamatult elutähtsat teenust korraldavale asutusele.

3.3.2 Toimepidevuse plaan
Ravi- või hoolekandeasutus, kes osutab statsionaarset eriarstiabi või kiirabi teenust, on kohustatud
koostama toimepidevuse plaani. Toimepidevuse plaan on dokument, milles kavandatakse meetmeid
toimepidevuse tagamiseks, elutähtsa teenuse katkemise ennetamiseks ning kriitiliste tegevuste
taastamiseks. Toimepidevuse plaanis kirjeldatakse järgmised meetmed (HOS § 39 lg 1): 1) meetmeid,
mida on tarvis rakendada elutähtsa teenuse osutamise osalise või täieliku katkestuse ennetamiseks;
2) meetmeid, mida on tarvis rakendada elutähtsa teenuse osutamise osalise või täieliku katkestuse
tagajärgede leevendamiseks; 3) meetmeid, mida on tarvis rakendada elutähtsa teenuse osutamise
osalise või täieliku katkestuse korral elutähtsa teenuse toimepidevuse taastamiseks. Toimepidevuse
plaani kinnitab asutuse juht, või juriidilise isiku puhul juhatus või seda asendav organ. Toimepidevuse plaani koostanud ravi- või hoolekandeasutus esitab toimepidevuse plaani Sotsiaalministeeriumile.
Toimepidevuse plaan koostatakse vastavalt siseministri 08.06.2010 määrusele nr 17 “Toimepidevuse
plaani koostamise juhend”.
Toimepidevuse plaan sisaldab detailset kirjeldust nende kriitiliste tegevuste kohta, mille katkestuste
ennetusele, tagajärgede leevendamisele ning toimepidevuse taastamisele plaan on suunatud (§ 4 lg 1).
Toimepidevuse plaan on kättesaadav, loogiline ja arusaadav isikute jaoks, kes on vastutavad plaani elluviimise eest (§ 4 lg 2). Toimepidevuse plaanis määratakse isikud, kes vastutavad plaani ülevaatamise
ning uuendamise eest (§ 4 lg 3). Toimepidevuse plaan koosneb järgmistest osadest (§ 4 lg 5):
• plaani eesmärk (§ 5). Plaanis defineeritakse selgelt eesmärk ja tulemus, milleni soovitakse
jõuda. Eesmärgina kirjeldatakse seda tuleviku olukorda, mida plaani koostamisel silmas peetakse, võimalikult konkreetselt ja hinnatavalt (konkreetsed teenused, tähtajad, kogused vms
mõõdetav ja hinnatav);
• plaani kasutuselevõtu tingimused (§ 6). Plaanis tuuakse välja katkestuse ulatus, mille ilmnemise korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid. Plaanis kirjeldatakse plaani kasutuselevõtu protseduuri. Plaanis tuuakse välja plaani elluviimise eest vastutavate isikute loetelu,
ülesanded ning volitused plaani elluviimisel;
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• töötajate andmed (§ 7). Plaanis tuuakse välja elutähtsa teenuse osutamise seisukohast oluliste töötajate nimed ning nende sidevahendite andmed. Andmeid ajakohastatakse regulaarselt;
• kriitiliste tegevuste minimaalse toimepidevuse nõuded (§ 8). Plaanis näidatakse elutähtsa
teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratud: 1) kriitilise tegevuse maksimaalne lubatud katkestuse kestus; 2) kriitilise tegevuse katkestuse nõutav taasteaeg; 3) muud seadustes
või nende alusel kehtestatud õigusaktides või lepingutes ettenähtud kohustused elutähtsa
teenuse osutamiseks;
• ressursside loetelu ja asukoht (§ 9). Plaanis tuuakse välja loetelu kriitilise tegevuse süsteemselt oluliste ja alternatiive nõudvate ressursside kohta. Ressursside loetelu koostamise aluseks
on elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratletud kriitiliste tegevuste ressursid. Plaanis antakse teavet elutähtsa teenuse osutamiseks vajalike ressursside paiknemise
kohta, kaasa arvatud vajalike lepingute, operatsioonisüsteemide, rakenduste, andmefailide,
kasutusjuhendite ning programmi-, süsteemi- ja kasutajadokumentatsiooni varuasukoht;
• teenuse osutamise alternatiivasukoht (§ 10). Sõltuvalt elutähtsa teenuse kriitilise tegevuse
olulisusest ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratud katkestuste
riskiklassist, määratakse teenuse osutamiseks vajalik alternatiivasukoht. Elutähtsa teenuse alternatiivasukoht peab olema piisavalt kaugel põhiasukohast ning alternatiivasukohas peavad
olema ajakohased andmed ja vajalik seadmestik, süsteemid ning alternatiivsed töökohad, et
taastada ja hallata elutähtsa teenuse osutamise seisukohast kriitilisi tegevusi piisava aja vältel olukorras, kus põhiasukoht on kahjustatud või ligipääs sinna on piiratud. Toimepidevuse
plaanis kirjeldatakse protseduure, mida rakendatakse elutähtsa teenuse osutamiseks vajalike
ressursside transpordiks põhiasukohast alternatiivasukohta;
• detailsed taastestsenaariumid (§ 11). Detailseid taastestsenaariumid kajastavad abinõusid
katkestuste likvideerimiseks ning lisaks alljärgnevat: 1) inimeste turvalisust; 2) võimalusi katkestuste ennetamiseks; 3) strateegilisi ning operatiivseid võimalusi katkestuse likvideerimiseks; 4) abinõusid edasiste kahjustuste vältimiseks; 5) abinõusid kriitilise tegevuse taastamiseks alternatiivses asukohas, kui alternatiivasukoht on vajalik;
• töötajate ohutuse tagamine (§ 12). Plaanis tuuakse välja protseduurid, millega tagatakse kõigi elutähtsa teenuse osutaja töötajate ohutus. Plaanis kirjeldatakse evakuatsiooni korraldust,
kui katkestus võib ohustada paljude töötajate elu või tervist;
• katkestustest teavitamise korraldus (§ 13). Teavitamise korralduses määratakse, kuidas ja
millal teavitatakse töötajaid, tarnijaid, äripartnereid ning kliente elutähtsa teenuse kriitiliste
tegevuste katkestustest. Toimepidevuse plaanis määratletakse infovahetuse toimimise eest
vastutavad isikud. Toimepidevuse plaanis tuuakse välja võimalikud teavitusega seonduvad
probleemid, mis võivad tekkida suuremate katkestuste ajal. Samuti kirjeldatakse probleemide
lahendeid, mis tagavad õigeaegse ja piisava avalikkuse teavitamise elutähtsa teenuse toimepidevuse suuremate katketuste korral;
• plaani testimine ja harjutused (§ 14). Toimepidevuse plaanis näidatakse, millised harjutused
on läbi viidud ja milliseid harjutusi planeeritakse ning esitatakse harjutuste kohta alljärgnevad
andmed: 1) harjutuste aeg; 2) harjutuste eesmärk; 3) harjutuste ulatus; 4) oodatavad ning
saavutatud tulemused.

3.4 Nõuete rikkumise õiguslikud tagajärjed
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Hädaolukorra seadusega reguleeritud küsimustes järelevalve kohaldamine ja vastutus on mõneti erinev tavalisest riikliku järelevalve korraldusest. Hädaolukorraks valmistumine ja tegevus hädaolukorras on riigi tegevus ning selle tõttu suur osa selles seaduses kirjeldatud tegevusi tehakse riigiasutuste
poolt. Järelevalve riigiasutuste üle nendele seadusega pandud ülesannete täitmise õiguspärasuse ja
otstarbekuse üle korraldatakse teenistusliku järelevalve vormis (HOS § 47 lg 1; VVS § 93—§ 101).
Ka elutähtsat teenust osutavad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud on kaasatud sisuliselt riigi ülesande (avaliku korra ja julgeoleku tagamine hädaolukorras) täitmisesse, kuid seadusega
on ministeeriumide järelevalve selliste eraõiguslike juriidiliste isikute üle allutatud riikliku järelevalve
regulatsioonile ning määratletud pädevus järgmiselt (HOS § 47):
• järelevalvet HOS §-de 37–39 sätestatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise ja
uuendamise üle teostab HOS § 34 sätestatud isik või valitsusasutus (statsionaarset eriarstiabi
ja kiirabiteenust osutavate ravi- ja hoolekandeasutuste üle teostab järelevalvet Sotsiaalministeerium);
• järelevalvet HOS § 40 sätestatud elutähtsa teenuse osutaja infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete üle teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või
tema määratud ministeeriumi valitsemisala asutus;
• järelevalvet HOS § 41 sätestatud elutähtsa teenuse osutaja elutähtsa teenuse osutamiseks
kasutatava territooriumi, ehitiste või seadmete (suure rünnakuriskiga objekt) üle teostab Kaitsepolitseiamet.
Järelevalve teostajal on õigus saada elutähtsa teenuse osutajalt järelevalve teostamiseks vajalikku
teavet ning siseneda põhjendatud vajaduse korral järelevalve teostamiseks koos valdaja esindajaga
elutähtsat teenust osutava asutuse, ettevõtte või suure rünnakuriskiga objekti territooriumile, ehitisse või ruumi (HOS § 48). Kui järelevalvet teostav ametnik tuvastab HOS § 37—41 tuleneva kohustuse
rikkumise või järelevalve teostamise takistamise, on ta volitatud tegema elutähtsat teenust osutavale
isikule ettekirjutuse rikkumise kõrvaldamiseks või järelevalve teostamise takistamise lõpetamiseks
(HOS § 49 lg 1) ning rakendada sunniraha ülemmääraga 2000 EUR (HOS § 49 lg 2). Paralleelselt rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemisega alustatakse süüteomenetlust.
Tabel 3. Hädaolukorra seaduse nõuete rikkumise haldus- ja süüteoõiguslikud tagajärjed

tuleohutusnõue

teenistuslik või riiklik järelevalve
ja haldussund

väärteo või kuriteo koosseis,
füüsilise ja juriidilise isiku
vastutus

HOS § 6 ja § 7 kohaselt on pädev
asutus kohustatud koostama
hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani,
asutuse juht analüüsi käskkirjaga
kinnitama ja edastama ning vähemalt üks kord aastas hindama
analüüsi ja plaani koostamise
aluseks olnud asjaolusid.

teenistuslik
järelevalve

HOS § 50 Hädaolukorra riskianalüüsi või hädaolukorra
lahendamise plaani koostamise, õppuste korraldamise
või elutähtsa teenuse korraldamisega seotud kohustuste
täitmata jätmise eest pädeva
asutuse töötaja või teenistuja
poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
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tuleohutusnõue

teenistuslik või riiklik järelevalve
ja haldussund

väärteo või kuriteo koosseis,
füüsilise ja juriidilise isiku
vastutus

HOS § 37 lg 3 kohaselt on
elutähtsa teenuse osutaja
kohustatud: 1) koostama toimepidevuse riskianalüüsi; 2)
koostama toimepidevuse plaani;
3) teavitama viivitamata korraldavat asutust elutähtsa teenuse
toimepidevust oluliselt häirivast
sündmusest või vahetust ohust;
4) andma korraldavale asutusele
tema nõudmisel teavet elutähtsa
teenuse osutamise kohta;

riiklik järelevalve, ettekirjutuse
täitmiseks või kohaldada sunniraha kuni 2000 EUR.

HOS § 51 (1) Elutähtsa teenuse
osutajale käesoleva seaduse §
37 lõike 3 punktides 1–4 kehtestatud kohustuste rikkumise
eest elutähtsa teenuse osutaja
töötaja või teenistuja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni
100 trahviühikut. (2) Sama teo
eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 6400 eurot.

HOS § 40 lg 1: “Elutähtsa teenuse
osutaja on kohustatud tagama
elutähtsa teenuse osutamiseks
kasutatavate infosüsteemide
ning nendega seotud infovarade
turvameetmete alalise rakendamise.”

riiklik järelevalve, ettekirjutuse
täitmiseks või kohaldada sunniraha kuni 2000 EUR.

HOS § 52 (1) Elutähtsa teenuse osutamise elektroonilise
turvalisuse nõuete rikkumise
eest elutähtsa teenuse osutaja
töötaja või teenistuja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni
200 trahviühikut. (2) Sama teo
eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik, – karistatakse
rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

HOS § 41 lg 3: “Suure rünnakuriskiga objekti valdaja on kohustatud: 1) tagama füüsilise kaitse
meetmete alalise rakendamise
objektil; 2) kajastama toimepidevuse riskianalüüsis objekti füüsilise rünnaku ohtu; 3) arvestama
toimepidevuse plaanis objekti
füüsilise kaitse meetmetega; 4)
teavitama politseid viivitamata
asjaoludest objektil või selle
lähiümbruses, mis võivad viidata
füüsilise rünnaku ohule.

riiklik järelevalve, ettekirjutuse
täitmiseks või kohaldada sunniraha kuni 2000 EUR.

HOS § 53 (1) Suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse
nõuete rikkumise eest elutähtsa teenuse osutaja töötaja või
teenistuja poolt – karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui
selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

HOS § 421 peavad muu hulgas
elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks vajalike sõnumite katkematuks ja töökindlaks
edastamiseks elutähtsate teenuste osutajad täitma katkematu
side nõudeid.

-

HOS § 551 (1) Katkematu side
nõuete rikkumise eest katkematu side nõudeid täitma
kohustatud isiku töötaja või
teenistuja poolt –karistatakse
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui
selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.
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4. SÜÜTEOMENETLUS

4.1 Süüteomenetluse mõiste
Süüteomenetlus on kohtueelne, kohtuväline ja kohtumenetlus, mille käigus tuvastatakse, kas isik on
süüdistatava süüteo toimepanemises süüdi ja süü korral määratakse toimepandud süüteo eest karistus. Nii nagu süüteod jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks (KarS § 3 lg 2), jaguneb ka menetlus vastavalt kriminaalmenetluseks ja väärteomenetluseks. Kriminaalmenetlus koosneb kohtueelsest
menetlusest ehk kohtueelsest uurimisest ning kohtumenetlusest. Kriminaalmenetluses otsustab süü
küsimuse ja mõistab karistuse alati kohus (politsei ja prokuratuur üksnes valmistavad süüdistust ette
ja esindavad riiklikku süüdistust kohtus). Seevastu väärteomenetlus võib toimuda kas kohtuvälise menetlusena (menetluse viib läbi, süü küsimuse otsustab ning karistuse määrab kohtuväline menetleja
(politsei, pääste või muu VTMS § 52 sätestatud valitsusasutus)) või kohtumenetlusena (VTMS § 71 ja
§ 83—113 alustel ja korras).
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SÜÜTEGU
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KRIMINAALMENETLUS

VÄÄRTEOMENETLUS

kohtueelne menetlus

kohtuväline
menetlus

väärteootsus

kohtumenetlus
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kohtuotsus

kohtuotsus

Joonis 3: Kriminaal- ja väärteomenetluse erisused ja menetluse käik
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4.2 Juriidilise isiku vastutus
Süütegu saab toime panna, st süüteokoosseisule vastava teo toime panna, füüsiline isik ehk inimene. Ainult füüsilise isiku käitumises saab avalduda tahtlus või ettevaatamatus teo toimepanemise või
tagajärje suhtes või võime oma teo tähendusest aru saada ja enda tegu juhtida – st karistamise peamised eeldused. Siiski, kui inimene paneb kuriteo või väärteo toime juriidilise isiku huvides ja tema
organi kandjana, saab seda tegu omistada ka juriidilisele isikule ning võtta lisaks inimesele vastutusele
ka juriidilise isiku.
KarS § 14 lg 1 sätestatakse: “Juriidiline isik vastutab seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime
pandud tema organi, selle liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja poolt juriidilise isiku huvides” ning
sama paragrahvi lg 2 rõhutatakse: “Juriidilise isiku vastutuselevõtmine ei välista süüteo toimepannud
füüsilise isiku vastutuselevõtmist.” Sellest tulenevalt on Riigikohtu kriminaalkolleegium rõhutanud, et
juriidilisele isikule ei saa inkrimineerida vastutust teo eest, mis ei seondu töötaja tööülesannete täitmisega ja on pandud toime väljaspool tööaega (RKKK 3-1-1-108-03). Samuti on kohus leidnud, et juriidilise isiku ja teo faktiliselt toime pannud füüsilise isiku mõlema karistamine ei ole topelt karistamine
(RKKK 3-1-1-7-04) ning enne seda, kui omistada süüteo toimepanemist juriidilisele isikule, peab sellele
eelnevas süüteomenetluses igal juhul olema selgitatud juriidilise isiku organi liikme või juhtivtöötaja
käitumise vastavus deliktistruktuurile (RKKK 3-1-1-70-05). Kõige olulisemas selle valdkonna lahendis
on kohus kirjutanud: “Juriidiline isik kui õiguslik abstraktsioon saab tegutseda üksnes füüsiliste isikute kaudu, s.o seaduses ettenähtud juhtudel saab füüsiliste isikute tegusid omistada ka juriidilisele isikule. [--] Juriidiline isik vastutab vaid juhul, kui tema organi või juhtivtöötaja käitumises esinevad kõik deliktistruktuuri
elemendid. [--] Lisaks eelnevale tuleb ka tuvastada, et vastav organ või juhtivtöötaja tegutses juriidilise isiku
huvides.” (RKKK 3-1-1-82-04). Sellest nähtub, et alati tuleb võtta vastutusele inimene, kes kuriteo
või väärteo toime pani, ning siis täiendavalt hinnata, kas tegemist oli juhtivtöötaja või organi
liige ning kas ta tegutses juriidilise isiku huvides:
• juhtivtöötaja või organi liige. Juriidiline isik vastutab enda organi, selle liikme, juhtivtöötaja
või pädeva esindaja tegude eest. Kuna paljudes väärteokoosseisudes kirjeldatud teod, mille
eest on ette nähtud ka juriidilise isiku vastutus, on sellised, mida reeglina ei pane toime juriidilise isiku juhtivtöötaja ega organ, vaid tavatöötajad, on kohtupraktikas aktsepteeritud ka
seda, et teo paneb toime juriidilise isiku tavatöötaja juhtivtöötaja või organi käsul või vähemalt
heakskiidul (RKKK 3-1-1-82-04 ja 3-1-1-145-05). KarS § 14 lg-st 1 lähtuvalt tuleb juriidilise isiku
vastutus avada tema organi liikmete või juhtivtöötaja tegevuse kaudu. See tähendab, et väärteoprotokollis, kiirmenetluse puhul aga kiirmenetluse otsuses peab olema ära toodud, milline
juhtivtöötaja või organ on pannud toime koosseisupärase, õigusvastase ja süülise teo, tehes
seda juriidilise isiku huvides (RKKK 3-1-1-82-04, 3-1-1-131-04 ja 3-1-1-4-06). See nõue kehtib nii
tegevus- kui tegevusetusdeliktide puhul. Viimaste puhul tuleb ära näidata, millest tulenevalt
menetleja leidis, et tegutsemiskohustus oli just konkreetsel füüsilisel isikul ja milline oli nõutav
tegu, mille ta tegemata jättis, samuti see, millises vormis oli täidetud subjektiivne koosseis
(RKKK 3-1-1-9-05 ja 3-1-1-4-06).
• tegutsemine juriidilise isiku huvides. Juriidiline isik vastutab ainult tegude eest, mis on pandud toime tööülesandeid täites juriidilise isiku huvides. Küsimus, kas tegu on toime pandud
juriidilise isiku huvides, tuleb lahendada igal konkreetsel juhul lähtuvalt süüasjas tuvastatud
faktilistest asjaoludest. Juriidilise isiku huvid võivad olla laiemad kui üksnes varalise kasu saamine ning puudutada ka valdkondi, mis jäävad tema põhitegevusest väljapoole. (RKKK 3-1-19-05) Juriidilise isiku huvid võivad avalduda kulude kokkuhoidmises, vastutuse vältimises, tulu
teenimises, aga ka klientide võitmises või konkurentide kahjustamises vms (nt korraldab juhatuse liige, et haigla töötajad koguksid kõigilt patsientidelt pettust kasutades kirjalikud kinnitused, et
patsiendid loobuvad kõigist nõuetest haigla vastu tulekahju või muu õnnetuse korral – sellisel juhul
vastutab konkreetne juhatuse liige KarS § 209 lg 1 alusel ning haigla omanikuks olev juriidiline isik
samuti kelmuse eest KarS § 209 lg 3 alusel).
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• juriidilise isiku vastutuse õiguslik alus. Juriidiline isik vastutab oma organi, organi liikme või
muu juhtivtöötaja poolt juriidilise isiku huvides toime pandud teo eest, kui selle kohta on eraldi
õigusnorm. Nii vastutab juriidiline isik KarS § 118 lg 2 alusel raske tervisekahjustuse tekitamise
eest (KarS § 118 lg 2 “Käesolevas paragrahvis sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.”), aga ei vastuta tapmise, mõrva või surma põhjustamise eest (KarS § 113—§ 117), sest nendes paragrahvides ei ole
juriidilise isiku vastutust ette nähtud. Sama kehtib ka väärtegude kohta, nt TuOS § 42—§ 56
on kõigi väärtegude eest nähtud ette ka juriidilise isiku vastutus, aga HOS § 50 on nähtud ette
ainult füüsilise isiku vastutus, samas kui § 51—§ 551 on nähtud ette ka juriidilise isiku vastutus.
Tuleb silmas pidada, et juriidilise isiku vastutus kehtib ainult eraõiguslike juriidiliste isikute (mittetulundusühing, sihtasutus, aktsiaselts, osaühing, usaldusühing, täisühing ja ühistu) suhtes. Juriidilise isiku
vastutust ei kohaldata riigile, kohalikule omavalitsusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (KarS
§ 14 lg 3), st riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning eraldi seadusega loodud avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele (Eesti Pank, Haigekassa, Rahvusraamatukogu, Rahvusooper, Rahvusringhääling,
ülikoolid jt). Riigi või kohaliku omavalitsuse osalus äri- või mittetulundusühingus või asutajaliikme seisund sihtasutuses ei välista selle eraõigusliku juriidilise isiku vastutust KarS § 14 lg 1 alusel.
KrMS § 36 kohaselt osaleb juriidilisest isikust kahtlustatav või süüdistatav kriminaalmenetluses oma
juhatuse või seda asendava organi liikme kaudu, kellel on kõik kahtlustatava või süüdistatava õigused ja kohustused, sealhulgas õigus anda juriidilise isiku nimel ütlusi. See, et juriidiline isik osaleb
väärteomenetluses oma seadusliku esindaja, s.o juhatuse liikme kaudu, ei tähenda seda, et sama juhatuse liige oleks juriidilisele isikule süüksarvatava teo toime pannud (RKKK 3-1-1-131-04, 3-1-1-22-05
ja 3-1-1-88-12).

4.3 Kriminaalmenetluse liigi
Kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja süüteo toime pannud isik ja tehiolud (st teo toimepanemise aeg, koht ja viis), tuvastada isiku süü ja mõista karistus. Kriminaalmenetluses on riigi ülesanne
selgitada välja kõik objektiivsed asjaolud ning võimaldada isikul kaitsta ennast esitatud süüdistuse
vastu. Kriminaalmenetlus viiakse läbi üldmenetluses või lihtmenetlustes.
• LIHTMENETLUSED. Lihtmenetlused on lühimenetlus, käskmenetlus, kokkuleppemenetlus ja kiirmenetlus. Kõigi lihtmenetluste mõte on vähendada kohtute koormust nendes asjades, kus süüteo
asjaolud on selged või süüdistatav võtab süü omaks.
ww lühimenetlus. KrMS § 233 lg 1 kohaselt võib kohus süüdistatava ja prokuratuuri taotlusel
kriminaalasja lahendada tunnistajaid, asjatundjaid ja eksperte välja kutsumata lühimenetluses
kriminaaltoimiku materjali põhjal. Kohus teeb nõupidamistoas ühe järgmistest lahenditest
(KrMS § 238 lg 1): 1) prokuratuurile kriminaaltoimiku tagastamise määruse, kui puuduvad
lühimenetluse kohaldamise alused; 2) prokuratuurile kriminaaltoimiku tagastamise määruse,
kui kriminaaltoimiku materjalid ei ole piisavad kriminaalasja lahendamiseks lühimenetluses;
3) kriminaalmenetluse lõpetamise määruse; 4) kohtuotsuse süüdistatava süüdimõistmise või
õigeksmõistmise kohta. Süüdimõistvat kohtuotsust lühimenetluses tehes vähendab
kohus pärast kõigi kuriteo asjaolude kaalumist süüdistatavale mõistetavat
põhikaristust ühe kolmandiku võrra (KrMS § 238 lg 2).
ww kokkuleppemenetlus. KrMS § 239 lg 1 kohaselt võib kohus süüdistatava ja prokuratuuri
taotlusel lahendada kriminaalasja kokkuleppemenetluses. Kohus teeb kokkuleppemenetluses
ühe järgmistest lahenditest (KrMS § 248 lg 1): 1) prokuratuurile kriminaaltoimiku tagastamise
määruse, kui puuduvad kokkuleppemenetluse kohaldamise alused; 2) prokuratuurile
kriminaaltoimiku tagastamise määruse, millega antakse võimalus sõlmida uus kokkulepe, kui
kohus ei nõustu kuriteo kvalifikatsiooniga, tsiviilhagi suurusega või karistuse liigi või määraga; 3)
kokkuleppemenetlusest keeldumise ja prokuratuurile kriminaaltoimiku tagastamise määruse,
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kui kohtul tekivad kahtlused käesoleva seadustiku §-st 306 lähtudes; 4) kriminaalmenetluse
lõpetamise määruse, kui ilmnevad käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 punktides 2–6 loetletud
alused; 5) kohtuotsuse süüdistatava süüdimõistmise ja talle kokkuleppekohase karistuse
mõistmise kohta. Süüdimõistva kohtuotsuse põhiosas märgitakse (KrMS § 249): 1) millises
süüdistuses kohus süüdistatava süüdi mõistab; 2) kokkuleppe sisu.
ww käskmenetlus. KrMS § 251 lg 1 kohaselt võib kohus, kui teise astme kuriteos, mille eest prokurör
peab võimalikuks kohaldada põhikaristusena rahalist karistust, on tõendamiseseme asjaolud
selged, prokuratuuri taotlusel lahendada kriminaalasja käskmenetluses. Kui kohtunik nõustub
järeldustega, mis on esitatud süüdistusaktis süüdistuse tõendatuse ning karistuse määra
kohta, koostab ta kohtuotsuse. Süüdistataval ja kaitsjal on õigus käskmenetluses tehtud
kohtuotsuse kättesaamisest alates viieteistkümne päeva jooksul taotleda, et kohus arutaks
kriminaalasja üldkorras (KrMS § 254 lg 6). Kui süüdimõistetu vaidlustab käskmenetluses
tehtud kohtuotsuse ja taotleb, et kohus arutaks kriminaalasja üldkorras, koostab kohtunik
kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise määruse, mis on aluseks uue süüdistusakti
koostamiseks ning menetluse jätkamiseks üldkorras (KrMS § 255 lg 1).
ww kiirmenetlus. KrMS § 2561 kui isik on kahtlustatav teise astme kuriteos, mille tõendamiseseme
asjaolud on selged ja mille kohta on kogutud kõik vajalikud tõendid, võib prokuratuur
kohtult taotleda kriminaalasja lahendamist kiirmenetluses. Kohus teeb kiirmenetluses
ühe järgmistest lahenditest (KrMS § 2565 lg 1): 1) prokuratuurile kriminaalasja materjalide
tagastamise määruse, kui puuduvad kiirmenetluse kohaldamise alused, välja arvatud
tõendite ebapiisavus; 2) kohtuotsuse süüdistatava süüdimõistmise või õigeksmõistmise
kohta. Süüdimõistvat kohtuotsust kiirmenetluses tehes vähendab kohus sundraha
suurust, kuid mitte rohkem kui poole võrra (KrMS § 2565 lg 2).
• KOHTUMENETLUS. Kohtumenetlusele eelneb kohtueelne uurimine. KrMS § 257 lg 1 algab kohtumenetlus süüdistusakti esitamisega kohtule. Süüdistusakti saanud kohtunik kontrollib kriminaalasja kohtualluvust ning annab süüdistatava oma määrusega kohtu alla. Üldkorras kohtusse saadetud
kriminaalasjas, milles on kohaldatud tõkendina vahistamine, otsustab kohtunik kohtu alla andmise
hiljemalt vahistamise tähtaja lõpule eelneval tööpäeval. Üldkorras asja lahendamisel viib kohus läbi
eelmenetluse, arutab asja istungil, rakendab kohtuistungi, viib läbi kohtuliku uurimise ning pärast
kohtuvaidluste pidamist teeb otsuse. Kohtuotsus võib olla õigeksmõistev või süüdimõistev (KrMS
§ 309 lg 1). Õigeksmõistev kohtuotsus tehakse, kui kohtulikul arutamisel ei ole tuvastatud kuriteosündmust ega kuritegu või kui ei ole tõendatud, et kuriteo on toime pannud süüdistatav või kui
prokurör on süüdistusest loobunud (KrMS § 309 lg 2). Süüdimõistev kohtuotsus tehakse, kui kohtuliku arutamise tulemina on tõendatuks tunnistatud, et kuriteo on toime pannud süüdistatav (KrMS
§ 309 lg 3). Isik tunnistatakse süüdi, siis märgitakse kohtuotsuses süüdistatavale iga kuriteo eest
mõistetud karistuse liik ja määr ning ärakandmiseks ettenähtud liitkaristus (KrMS § 313 lg 1 p 3).

4.4 Väärteomenetluse liigi
• KOHTUVÄLINE MENETLUS. Kohtuväline menetlus jaguneb hoiatamismenetluseks, kiirmenetluseks ning üldmenetluseks. Asja menetletakse üldmenetluses, kui hoiatamis- või kiirmenetluse eeldused pole täidetud ja menetlusalune isik pole andnud nõusolekut hoiatamis- või kiirmenetluseks.
ww hoiatamismenetlus. Vähetähtsa väärteo puhul võib kohtuväline menetleja menetlusaluse
isiku nõusolekul jätta menetlusaluse isiku karistamata ja määrata hoiatustrahvi (VTMS § 53
lg 1) või jätta hoiatustrahvi määramata ja piirduda menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega,
kui ta leiab, et menetlusaluse isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav (VTMS § 53 lg 2).
Hoiatustrahv ei ole süüteo eest kohaldatav karistus, seda ei kanta karistusregistrisse
ning sellele ei või tugineda süüteo korduvuse arvestamisel ega muude süüteo eest
ette nähtud õigusjärelmite kohaldamisel (VTMS § 53 lg 11). Hoiatustrahvi suurus on
järgmine: 1) füüsilisest isikust menetlusalusele isikule 3 kuni 15 eurot; ning 2) juriidilisest isikust
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menetlusalusele isikule 15 kuni 60 eurot. Menetlusalusele isikule hoiatustrahvi määramise
kohta koostab kohtuväline menetleja hoiatamisotsuse. Hoiatamisotsust ei koostata, kui
kohtuväline menetleja piirdub menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega. (VTMS § 54 lg 1)
Hoiatamisotsuse peale kaebust maakohtule esitada ei saa (VTMS § 114 lg 2).
ww kiirmenetlus. Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo
toimepanemise asjaolud on selged ja menetlusalusele isikule on teatatud tema
õigused ja kohustused, selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata, ning
talle on võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub
kiirmenetlusega (VTMS § 55 lg 1). Kiirmenetluse otsuses võib määrata: 1) füüsilisele isikule
kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahvi; 2) juriidilisele isikule kuni 1300 euro suuruse
rahatrahvi (VTMS § 55 lg 2). Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku ütlused ja juriidilisest
isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja ütlused väärteo toimepanemise kohta
protokollitakse menetlusaluse isiku ülekuulamise protokolli või kiirmenetluse otsuse
plangil (VTMS § 56 lg 1). Kui isiku ütlused protokollitakse kiirmenetluse otsuses, märgitakse
menetlusaluse isiku ütlused ja ülekuulamise andmed ning isik annab nende kohta allkirja
kiirmenetluse otsuses (VTMS § 56 lg 21). Kui menetlusalune isik keeldub ütluste või
allkirja andmisest, loetakse see kiirmenetlusega mittenõustumiseks. Keeldumine
märgitakse ülekuulamisprotokolli või kiirmenetluse otsuse plangile ja alustatakse
üldmenetlust. (VTMS § 56 lg 4) Menetlusalune isik ei pea olema süüdistusega nõus ega
pea süüd omaks võtma. Kiirmenetluses koostatakse kiirmenetluse otsus (VTMS § 57 lg 1).
Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada kiirmenetluse otsuse peale kaebus
maakohtule 15 päeva jooksul, alates otsuse kättesaamisest (VTMS § 114 lg 1 p 1 ja
lg 3).
ww üldmenetlus. Väärteo asjaolude teatavaks saamisel on kohtuväline menetleja kohustatud
alustama väärteomenetluse. Väärteo asjaolud võivad saada kohtuvälisele menetlejale
teatavaks riikliku järelevalve teostamise või muu haldusmenetluse käigus, väärteoteate
saamisel ja lahendamisel või muus ajendis väärteo aluseks olevate asjaoludel ilmnemisel.
Väärteomenetlust alustatakse esimese menetlustoiminguga (VTMS § 58 lg 1) ning esimest
menetlustoimingut tehes teatatakse menetlusalusele isikule tema õigused ja kohustused
(VTMS § 58 lg 2). Eraldi teadet ega menetluse algatamise määrust väärteomenetluses
ei koostata. Erinevad väärteo asjad võib ühendada ühte menetlusse (VTMS § 63 lg 1) või
ühest väärteo asjast osa eraldada eraldi menetlusse (VTMS § 63 lg 2) kohtuvälise menetleja
määrusega (VTMS § 63 lg 3). Kohtuväline menetleja võib kutsuda menetlusaluse isiku või
tunnistaja enda juurde ja kohaldada mõjuva põhjuseta ilmumata jäänud väljakutsutu
suhtes sundtoomist (VTMS § 60 lg 1 ja 2). Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku ja
juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja ütlused väärteo toimepanemise
kohta protokollitakse ülekuulamisprotokolli plangil või väärteoprotokollis (VTMS § 65 lg
1). Ütluste andmisest või allkirja andmisest keeldumine ei mõjuta menetluse käiku, kuid
kohtuväline menetleja ametnik märgib keeldumise protokolli (VTMS § 65 lg 4). Üldmenetluses
koostatakse väärteo kohta väärteoprotokoll (VTMS § 68 lg 1), millesse märgitakse väärteo
lühike kirjeldus, koht ja aeg, kvalifikatsioon, kogutud tõendid ja muud väärteo olulised
asjaolud ning teave väärteoprotokolliga tutvumise võimaluste kohta. Väärteoprotokolli
koopia antakse menetlusosalisele kätte allkirja vastu (VTMS § 70 lg 1) ning menetlusalusel
isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada kohtuvälisele menetlejale väärteoasjas
vastulause ja tõendid ning tutvuda kohtuvälise menetleja juures väärteotoimikuga
15 päeva jooksul, alates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest. Väärteomenetluse
kohtuvälises menetluses otsust menetlusalusele isikule ei saadeta, vaid ta peab ise
kohtuvälise menetleja juurde lahendile järgi minema. Kohtuvälise menetleja lahend peab
olema menetlusosalisele kohtuvälise menetleja juures kättesaadav 30 päeva möödudes
väärteoprotokolli koopia menetlusalusele isikule või tema kaitsjale kätteandmisest alates
(VTMS § 70 lg 4) ning täpne kuupäev märgitakse väärteoprotokolli (VTMS § 70 lg 5). Kohtuvälise
menetleja otsus pööratakse rahatrahvi osas täitmisele, kui päevast, mil kohtuvälise menetleja
otsus on menetlusosalistele kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav, on
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möödunud 15 päeva ja menetlusalune isik ei ole rahatrahvi täies ulatuses tasunud või kui
menetlusalune isik või tema kaitsja ei ole otsuse peale kaebust esitanud (VTMS § 74 lg 1
p 18). Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada kohtuvälise menetleja
otsuse peale kaebus maakohtule 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuvälise
menetleja otsus on menetlusosalisele kohtuvälise menetleja juures kättesaadav
(VTMS § 114 lg 1 p 2 ja lg 4).
• KOHTUMENETLUS. Väärteoasja arutab maakohtunik, kui: 1) väärteoasja arutamine või konfiskeerimise otsustamine on seaduse alusel maakohtu pädevuses; 2) väärteoasja arutades on vaja
otsustada aresti mõistmine või loomapidamise õiguse äravõtmine (VTMS § 83). Kui väärteoasja
arutamine allub maakohtule, saadab kohtuväline menetleja 20 päeva möödudes pärast menetlusaluse isiku või tema kaitsja poolt väärteoprotokolli koopia kättesaamist väärteotoimiku, esitatud
vastulause ja sellele lisatud materjalid arutamiseks maakohtule (VTMS § 71 ja § 84). Väärteoasja
arutatakse maakohtus ainult menetlusaluse isiku suhtes ja väärteoprotokollis sätestatud
ulatuses (VTMS § 87). Kohtumenetlus lõppeb süüdimõistva otsuse, menetle lõpetamise otsusega
(VTMS § 29 lg 1 p 1 või § 30 alusel) või menetluse lõpetamise määrusega (VTMS § 29 lg 1 p 2—7 alusel). Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse, teatades selles 7 päeva jooksul ja esitades apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest arvates (VTMS § 137 lg 1—3).

4.5 Süüteomenetluse osalised
Süüteomenetluses esineb kolm kategooriat isikuid, kes on menetlusega seotud: 1) menetlejad on prokuratuur, uurimisasutus, kohtuväline menetleja ja kohus; 2) menetlusosalised on kahtlustatav, süüdistatav, süüdimõistetu, kannatanu, tsiviilkostja, kolmas isik, menetlusalune isik ja süüdlane ning kaitsja;
3) menetlusabilised on ekspert, tõlk ja tunnistaja. Järgnev tabel annab lühikese ülevaate osalistest
süüteomenetluses.
Tabel 4: Menetlejad, menetlusosalised ja menetlusabilised süüteomenetluses

kriminaalmenetlus
prokuratuur on valitsusasutus, mis juhib kohtueelset menetlust, tagades selle
seaduslikkuse ja tulemuslikkuse ning esindab riiklikku süüdistust kohtus.

X

uurimisasutus on valitsusasutus, mis teeb kriminaalmenetluses menetlustoiminguid iseseisvalt (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet jt).

X

kohtuväline menetleja on seadusega sätestatud väärteo menetleja pädevusega täidesaatva riigivõimu volitustega asutus või valla- ja linnavalitsus.

X

kohus. Kriminaal- ja väärteomenetluses on pädevaks kohtuks maakohus. Maakohus teeb kriminaalasjas ja mõnda liiki väärteo asjas otsuse.

X

kahtlustatav on isik, kes on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud, või isik,
keda on piisav alus kahtlustada kuriteo toimepanemises ja allutatud menetlustoimingule.

X

süüdistatav on isik, kelle kohta prokuratuur on koostanud süüdistusakti või
süüdistusakt kiirmenetluses või kokkuleppemenetluses sõlmitud kokkulepe.

X

kannatanu on isik, kellele on kuriteoga või süüvõimetu isiku poolt õigusvastase teoga vahetult tekitatud kahju, mis otsustatakse kohtuotsusega kriminaalasjas.

X

tsiviilkostjaks on isik, kes kannab varalist vastutust kahju eest, mis on tekitatud kuriteoga või mille on süüvõimetu isik tekitanud õigusvastase teoga.

X
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kriminaalmenetlus
kolmas isik on isik kellega seotud seadusega kaitstud õiguste ja vabaduste üle
võidakse otsustada kriminaalasja lahendamisel või erimenetluses.

väärteomenetlus

X

menetlusalune isik on füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes on alustatud
väärteomenetlust, sõltumata tema kinnipidamisest.

X

süüdlane on menetlusalune isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuvälise menetleja otsus või maakohtu kohtuotsus, milles ta on mõistetud süüdi ja karistatud.

X

esindaja on isik, kes tegutseb kriminaalmenetluses kannatanu, kolmanda isiku
või tsiviilkostja või juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava nimel.
Väärteomenetluses võib esindaja olla ka füüsilisest isikust menetlusalusel
isikul.

X

X

kaitsja on iseseisev menetlusosaline, kes tegutseb kahtlustatava, süüdistatava
või süüdimõistetu või menetlusaluse isiku huvides ning tagab tema õiguste
järgimise ja menetlustoimingute ausa teostamise.

X

X

ekspert on isik, kes rakendab kriminaal- või väärteomenetluses seaduses sätestatud juhtudel ja korras ekspertiisi tehes mitteõiguslikke eriteadmisi.

X

X

tõlk on erialakeelt oskav või tumma või kurti vahendav isik. Tõlgi ülesannet ei
või täita kriminaalmenetluse muu subjekt (st menetleja ei või ise tõlkida).

X

X

tunnistaja on füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid. Reeglina võib tunnistaja anda ütlusi ainult selle kohta, mida ta ise vahetult koges.

X

X

4.6 Kaebamine kriminaalmenetluses
Kriminaalmenetluses on võimalik esitada kaebust nii uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale
kui ka esitada apellatsioonkaebust maakohtu otsuse peale või kassatsioonkaebust ringkonnakohtu
otsuse peale. Kuna kohtuotsuse edasikaebamine on juriidilisi eriteadmisi nõudev valdkond, siis on
järgnevalt antud ülevaade üksnes uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamisest.
KrMS § 228 lg 1 ja 2 kohaselt on menetlusosalisel (kahtlustatav, süüdistatav, kaitsja, kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik) ja menetlusvälisel isikul (nt isikul, kes esitas kuriteoteate) on õigus enne süüdistusakti koostamist esitada prokuratuurile kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse
peale või esitada Riigiprokuratuurile kaebus prokuratuuri määruse või menetlustoimingu peale, kui ta
leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa
toonud tema õiguste rikkumise. Kaebuses märgitakse (KrMS § 228 lg 4):
• prokuratuuri nimetus, kellele kaebus esitatakse;
• kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, menetlusseisund ning elu- või asukoht ja aadress;
• määrus või menetlustoiming, mida vaidlustatakse (kuupäev ja selle isiku nimi, kelle osas menetlustoiming või määrus vaidlustatakse);
• millises osas määrus või menetlustoiming vaidlustatakse;
• kaebuses esitatud taotluste sisu ja põhjendus;
• kaebusele lisatud dokumentide loetelu.
Uurimisasutuse või prokuratuuri tegevuse peale kaebuse esitamine ei peata vaidlustatud määruse
täitmist ega menetlustoimingut (KrMS § 228 lg 5). Kui süüdistusakt on juba koostatud, siis võib menetlusosaline või menetlusväline isik esitada oma vastuväited kohtule kohtumenetluse käigus. Kui kaebus
uurimisasutuse või prokuratuuri menetlustoimingu või määruse peale saabub prokuratuuri pärast
süüdistusakti kohtusse saatmist, edastatakse see kriminaalasja arutavale kohtule (KrMS § 228 lg 6).
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Prokuratuurile või Riigiprokuratuurile esitatud kaebus lahendatakse kaebuse saamisest arvates 30
päeva jooksul (KrMS § 229 lg 1). Prokuratuur või Riigiprokuratuur võib määrusega: 1) jätta kaebuse
rahuldamata; 2) rahuldada kaebuse täielikult või osaliselt ja kui õiguste rikkumist ei saa enam kõrvaldada, tunnistada isiku õiguste rikkumist; 3) tühistada vaidlustatud määruse või peatada vaidlustatud
menetlustoimingu täielikult või osaliselt, kõrvaldades õiguste rikkumise (KrMS § 229 lg 2). Kaebust lahendades tehtud määrus saadetakse viivitamata vaidlustatud määruse või menetlustoimingu teinud
uurimisasutusele või prokuratuurile ja määruse koopia kaebuse esitajale (KrMS § 229 lg 4).
Kui on vaidlustatud uurimisasutuse või prokuratuuri tegevus, millega on rikutud isiku õigusi, ning kui
isik ei nõustu kaebuse läbivaadanud Riigiprokuratuuri määrusega, on tal õigus esitada 10 päeva jooksul määrusest teada saamisest või millal pidi teada saama kaebus maakohtu eeluurimiskohtunikule,
kelle tööpiirkonnas vaidlustatud määrus või menetlustoiming on tehtud (KrMS § 230 lg 1 ja 2). Eeluurimiskohtunik vaatab kaebuse läbi selle esitamisest alates 30 päeva jooksul kirjalikus menetluses kaebuse piires ja isiku suhtes, kelle kohta see on esitatud (KrMS § 231 lg 1 ja 2). Kaebuse saanud kohus võib
vaidlustatud määruse või menetlustoimingu täitmise peatada (KrMS § 231 lg 4). Kaebust lahendades
võib kohus: 1) jätta kaebuse rahuldamata; 2) rahuldada kaebuse täielikult või osaliselt ja kui õiguste
rikkumist ei saa enam kõrvaldada, tunnistada õiguste rikkumist; 3) tühistada vaidlustatud määruse või
peatada vaidlustatud menetlustoimingu täielikult või osaliselt, kõrvaldades õiguste rikkumise (KrMS §
231 lg 4). Eeluurimiskohtuniku määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu (KrMS § 231 lg 5).

4.7 Kaebamine väärteomenetluses
Väärteomenetluses võib esitada kaebuse kohtuvälise menetleja ametniku toimingu peale või vaidlustada kohtuvälise menetleja otsuse maakohtus, vaidlustada maakohtu otsuse ringkonnakohtus või esitada kassatsioonkaebuse maa- või ringkonnakohtu otsuse peale Riigikohtusse. Kuna apellatsioon- ja
kassatsioonkaebuste esitamine eeldab juriidilisi eriteadmisi, siis käsitletakse järgnevalt kaebuse esitamist kohtuvälise menetleja ametniku toimingu peale.
VTMS § 76 lg 1 kohaselt on menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul õigus kuni asjas kohtuvälise menetleja otsuse tegemiseni esitada kohtuvälise menetleja juhile kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse
peale. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale kaebuse esitamine ei peata vaidlustatud tegevust (VTMS
§ 76 lg 5). Kaebus adresseeritakse kohtuvälise menetleja juhile ja saadetakse kohtuvälise menetleja
asukoha aadressil. Kaebuses kohtuvälise menetleja tegevuse peale märgitakse (VTMS § 76 lg 4):
• adressaadina kohtuvälise menetleja juht ja kohtuvälise menetleja nimetus, kellele kaebus esitatakse;
• kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, menetlusseisund ning elu- või asukoha aadress;
• määrus või menetlustoiming, mida vaidlustatakse, määruse või menetlustoimingu tegemise
kuupäev ja selle isiku nimi, kelle osas määrus või menetlustoiming vaidlustatakse;
• millises osas määrus või menetlustoiming vaidlustatakse;
• kaebuses esitatud taotluste sisu ja põhjendus;
• kaebusele lisatud dokumentide loetelu.
Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendab kohtuvälise menetleja juht või kohtuvälise menetleja juhi õigusaktiga volitatud ametnik kaebuse kättesaamisest alates viie päeva jooksul
kirjalikus menetluses (VTMS § 77 lg 1). Kaebust lahendades võib kohtuvälise menetleja juht või tema
õigusaktiga volitatud ametnik määrusega: 1) jätta kaebuse rahuldamata; 2) rahuldada kaebuse täielikult või osaliselt ja kui õiguste rikkumist ei saa enam kõrvaldada, tunnistada isiku õiguste rikkumist; 3)
tühistada vaidlustatud määrus või peatada vaidlustatud menetlustoiming täielikult või osaliselt, kõrvaldades õiguste rikkumise (VTMS § 77 lg 2). Kaebuse rahuldamata jätmist tuleb põhjendada (VTMS
§ 77 lg 3). Kaebust lahendades tehtud määrus saadetakse viivitamatult vaidlustatud määruse teinud
kohtuvälisele menetlejale ja määruse koopia kaebuse esitajale.
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Kui isik ei nõustu kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebust lahendades tehtud määrusega ja vaidlustatakse kohtuvälise menetleja tegevust, millega on rikutud isiku õigusi ja vabadusi,
on isikul õigus esitada kaebus maakohtule (VTMS § 78 lg 1). Kaebuse võib esitada: menetlusosaline –
kümne päeva jooksul, alates vaidlustatava määruse kättesaamisest; või menetlusväline isik – kümne
päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai vaidlustatavast määrusest teada või pidi teada saama (VTMS §
78 lg 2). Kaebus adresseeritakse maakohtule ja esitatakse kohtuvälisele menetlejale, kes vaidlustatava
määruse koostas. Kaebuse saanud kohtuväline menetleja edastab viivitamata kaebuse koos materjalidega maakohtule.
Maakohtunik vaatab kaebuse läbi selle saamisest alates viie päeva jooksul kirjalikus menetluses kaebuse piires ja selle isiku suhtes, kelle suhtes see on esitatud (VTMS § 79 lg 1 ja 2). Kaebuse saanud
kohus võib vaidlustatud määruse või menetlustoimingu peatada (VTMS § 79 lg 4). Kaebust lahendades
võib maakohtunik: 1) jätta kaebus rahuldamata; 2) rahuldada kaebus täielikult või osaliselt ja kui õiguste rikkumist ei saa enam kõrvaldada, tunnistada isiku õiguste rikkumist; 3) tühistada vaidlustatud
määrus või peatada vaidlustatud menetlustoiming täielikult või osaliselt, kõrvaldades õiguste rikkumise (VTMS § 79 lg 3). Maakohus saadab kaebust lahendades koostatud määruse vaidlustatud menetlustoimingu või määruse teinud kohtuvälisele menetlejale ning määruse koopia kaebuse esitajale.
Maakohtu määrust edasi kaevata ei saa.
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5. RIIKLIK JÄRELEVALVE

5.1 Riikliku järelevalve mõiste
Riiklik järelevalve on riigi poolt teostatav järelkontroll õigusnormide täitmise üle. Riiklik järelevalve on
osa riigi korrakaitse süsteemist. Riiklik järelevalve on konkreetsete üksikjuhtude kohta ettekirjutuse
tegemine ministeeriumide riikliku järelevalve ametnike, ameti või inspektsiooni peadirektori, samuti ameti või inspektsiooni ja nende kohalike ametiasutuste riikliku järelevalve ametnike poolt (VVS
§ 75). Riiklik järelevalve seisneb konkreetse üksikjuhtumi kontrollimisel õigusaktist tuleneva nõude
rikkumise tuvastamises ning selle kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemises. Riikliku järelevalve raames ettekirjutuse tegemine või selle täitmine ei välista isikule sama teo eest kriminaal- või
väärteokaristuse määramist, kui selle teoga on täidetud ka kuriteo või väärteo koosseis. Riiklik
järelevalve on ajaliselt suunatud tulevikku, st toimepandud rikkumise või ohu kõrvaldamisele. Süüteomenetluses otsustatakse, kas isik on (minevikus) pannud toime süüteo tunnustele vastava teo ja
määratakse rikkumise raskusele vastav karistus. Kui riikliku järelevalve eesmärk on konkreetse rikkumise või ohu kõrvaldamine, siis süüteomenetluse eesmärk on suunata kõiki inimesi õiguskuulekalt
käituma, st tegema endale selgeks õigusaktidest tulenevad kohustused ja viima oma käitumise nende
kohustustega vastavusse.
KKS § 2 lg 4 kohaselt on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine. Riiklik järelevalve on korrakaitse liik, mis avaldub riigi sekkumises ohu põhjustaja või rikkumise toimepannud isiku tegevusse. Kui üldiselt on iga isik
ise kohustatud ennetama ohtu, selgitama ohukahtluse korral ohu välja, tõrjuma ohu või kõrvaldama
rikkumise (KKS § 2 lg 1 ja 2 ning § 15 lg 1), siis riikliku järelevalve raames selgitab pädev haldusorgan
välja ohu või rikkumise ja määrab ettekirjutusega kindlaks, mida ja mis ajaks isik peab tegema ohu või
rikkumise kõrvaldamiseks. Riikliku järelevalve volituste mõistmiseks tuleb pöörata tähelepanu korrakaitseseaduses mõistekasutusele:
• avalik kord. Avalik kord on ühiskonna seisund, milles on tagatud õigusnormide järgimine ning
isikute subjektiivsete õiguste ja õigushüvede kaitstus (KKS § 4 lg 1). Varasemas kohtupraktikas
mõisteti “avaliku korrana” tavadega, heade kommetega, normidega või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas, mis tagavad igaühe avaliku kindlustunde ja võimaluse realiseerida
oma õigusi, vabadusi ja kohustusi (RKKK 3-1-1-102-03). Avaliku korra rikkumiseks või selle ohuks
võib seega olla ka selline isiku õigushüvede kaitstus, mis ei tulene otseselt õigusnormist tuleneva
kohustuse rikkumisest, kuid muul viisil kahjustavad isiku turvalisust ja takistavad oma õiguste ja
vabaduste realiseerimist;
• avaliku korra eest vastutav isik. Avaliku korra eest vastutav isik on isik, kes oma käitumisega tekitas ohu või rikkus korda, samuti alaealise või piiratu teovõimega isiku eestkostja või muu seaduslik
esindaja, samuti asja või looma omanik või valdaja. Kui isik, kes ohu tekitas, korda rikkus või kelle
asjast või loomast lähtus oht avalikule korrale on surnud või lõppenud, siis vastutab avaliku korra
eest tema õigusjärglane. Kui ohu tekitas või korda rikkus isik, keda teine isik kasutab pidevalt oma
majandus- või kutsetegevuses või kohustuste täitmisel ja selle isiku käitumine ning temast tulenevad asjaolud on seotud isiku majandus- või kutsetegevusega või kohustuste täitmisega (nt töötaja,
juhtorgani liige, prokurist või muu esindaja, käsunduslepingu alusel pidevalt teenuseid osutav isik),
siis vastutab ka see teine isik (tööandja, käsundiandja, äri- või mittetulundusühing vms) selle isiku
poolt toime pandud avaliku korra rikkumise eest. (KKS § 15 lg 1—7; TsÜS § 132) Avaliku korra eest
vastutavaks isikuks ei ole juriidilise isiku üksik organ, struktuuriüksus või käitis, vaid juriidiline isik
tervikuna (nt kui ühele sihtasutusele kuulub mitu hooldekodu, siis mistahes hooldekodus toimunud avaliku korra rikkumise eest vastutab sihtasutus tervikuna, mitte konkreetne hooldekodu).
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• avaliku korra rikkumine. Korrarikkumine on avaliku korra kaitsealas oleva õigusnormi või isiku subjektiivse õiguse rikkumine või õigushüve kahjustamine (KKS § 5 lg 1). Korrarikkumised on
reeglina vaadeldavad süütegudena, st korrarikkumise korral tuleb reeglina paralleelselt korrakaitsemeetmete rakendamisega alustada ka süüteomenetlust. Sekkumise aluseks ei ole mitte minevikus toime pandud tegu (süütegu), vaid sellega kaasnev oht avalikule korrale ja vajadus see oht
või kahjulik tagajärg kõrvaldada. Siiski ei pruugi iga korrarikkumine olla süütegu, sest süüteod on
konkreetselt seaduses määratud, aga avaliku korra rikkumine võib seisneda ka seadusega otseselt
mitte kindlaks määratud õigushüve või teise isiku subjektiivse õiguse rikkumises;
• oht avalikule korrale. Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu
põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine (KKS § 5 lg 2).
Korrakaitseseaduses ei eristata ohu (lähitulevikus leiab aset korrarikkumine) ja riski (võib pidada
piisavalt tõenäoliseks) mõisteid, vaid ohu mõiste hõlmab mõlemad elemendid. Sellest tulenevalt
eristatakse nö tavalisest ohu mõistest tagajärje raskuse järgi mõisteid “oluline oht” ja “kõrgendatud
oht” ning tõenäosuse järgi mõistet “vahetu oht”. Seega hõlmab ohukahtlus hinnanguid nii tagajärje
raskusele kui selle saabumise tõenäosusele:
• oluline oht. Oluline oht on oht isiku tervisele, olulise väärtusega varalisele hüvele, keskkonnale või
kuriteo toimepanemise oht (KKS § 5 lg 3).
ww kõrgendatud oht. Kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele
vabadusele, suure väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või
karistusseadustiku 15. peatükis sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud
kuriteo toimepanemise oht. Kehalise puutumatuse riive käesoleva seaduse tähenduses on
seksuaalse enesemääramise õiguse raske rikkumine või raske tervisekahjustuse tekitamine
(KKS § 5 lg 4).
ww vahetu oht. Vahetu oht on olukord, kus korrarikkumine leiab juba aset või on suur tõenäosus,
et see kohe algab (KKS § 5 lg 4).
• ohukahtlus. Ohukahtlus on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal
ei saa tõenäosust, et korrarikkumine aset leiab, pidada piisavaks, kuid mille puhul on alust arvata,
et korrarikkumine ei ole välistatud (KKS § 5 lg 6).
• ohu ennetamine. Ohu ennetamine on teabe kogumine, vahetamine ja analüüs ning toimingute
kavandamine ja elluviimine avalikku korda tulevikus ähvardada võivate ohtude tõrjumiseks, sealhulgas süütegude ennetamine (KKS § 5 lg 7).
• korrakaitseorgan. Korrakaitseorgan on seaduse või määrusega riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus, kogu või isik (KKS § 6 lg 1). Kui pädev korrakaitseorgan ei saa või ei saa õigel
ajal ennetada, välja selgitada või tõrjuda olulist või kõrgendatud vahetut ohtu või kõrvaldada korrarikkumist, siis kohaldab politsei edasilükkamatuid meetmeid käesoleva seaduse alusel (edasilükkamatu pädevus) ning teavitab viivitamata pädevat korrakaitseorganit (KKS § 5 lg 3).
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5.2 Riikliku järelevalve meetmed
Riikliku järelevalve meetmed on seadusega ettenähtud abinõud, mida riikliku järelevalve teostaja võib
isiku suhtes kasutada avaliku korra tagamisel. Sõltuvalt meetme rakendusalast jagunevad meetmed
üldmeetmeteks ja erimeetmeteks. Lähtuvalt isikulisest kohaldamisalast jagunevad riikliku järelevalve
meetmed sellisteks, mida võib kasutada üksnes vastutava isiku suhtes ja sellisteks, mida võib kasutada ka kõrvalise isiku suhtes (KKS § 23). Lähtuvalt meetme kohaldamise ajast, jagunevad riikliku järelevalve meetmed sellisteks, mida võib kohaldada ainult ohu kõrvaldamiseks ja sellisteks, mida võib kohaldada ka ohu ennetamiseks (KKS § 24)Lähtuvalt otsustuspädevusest jagunevad meetmed sellisteks,
mida võib kohaldada iga korrakaitseorgan ise ja mida võib kohaldada üksnes ministri eelneval loal (vt
KKS § 25 – luba puudutab meetme kohaldamist muu kui vastutava isiku suthes). Järgnev tabel annab
lühikese ülevaate riikliku järelevalve meetmetest ning seejärel käsitletakse lähemalt riikliku järelevalve
üldmeetmeid ja neid riikliku järelevalve erimeetmeid, mis on kohaldatavad ohu ennetamisel.
Tabel 5: Riikliku järelevalve meetmete võrdlustabel kohaldamisala järgi

ministri
eelnev
luba

meetme
liik

ajaline
kohaldamisala

isikuline
kohaldamisala

üldmeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

üldmeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine (KKS § 29)

üldmeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

küsitlemine ja dokumendi nõudmine
(KKS § 30)

erimeede

..ja ohu
ennetamiseks

vastutav ja
muu isik

kutse ametiasutusse ja isiku sundtoomine (KKS § 31)

erimeede

..ja ohu
ennetamiseks

ainult
vastutav
isik

isikusamasuse tuvastamine isikut
tõendava dokumendi alusel (KKS §
32)

erimeede

..ja ohu
ennetamiseks

ainult
vastutav
isik

ministri
loal

isikusamasuse tuvastamine erilise
tuvastusmeetodiga (KKS § 33)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

ministri
loal

isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega (KKS §
34)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

vastutav ja
muu isik

isiku joobeseisundi kontrollimine ja
tuvastamine (KKS § 37—41)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

joobeseisundis isiku kainenemisele
toimetamine (KKS § 42)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

vastav
säte TuOS
avalikkuse teavitamine ohust avalikule korrale (KKS § 26)
ettekirjutus ja haldussunni kohaldamine (KKS § 28)
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§ 40

ministri
loal
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viibimiskeeld (KKS § 44)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

vastutav ja
muu isik

sõiduki peatamine (KKS § 45)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

isiku kinnipidamine (KKS § 46)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

turvakontroll (KKS § 47)

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

vastutav ja
muu isik

ministri
loal

isiku läbivaatus (KKS § 48)

eri-meede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

ministri
loal

vallasasja läbivaatus (KKS § 49)

erimeede

..ja ohu
ennetamiseks

ainult
vastutav
isik

ministri
loal
ministri
loal

valdusesse sisenemine (KKS § 50)

§ 39 lg 1

erimeede

..ja ohu
ennetamiseks

ainult
vastutav
isik

valduse läbivaatus (KKS § 51)

§ 39 lg 1

eri-meede

ohu kõrval-damiseks

ainult
vastutav
isik

erimeede

ohu kõrvaldamiseks

ainult
vastutav
isik

vallasasja hoiulevõtmine (KKS § 52)

ministri
loal

ministri
loal

• avalikkuse teavitamine ohust või ohukahtlusest (KKS § 26). Korrakaitseorganil on oma pädevuse piires õigus teha toiminguid, millega teavitatakse avalikkust või isikut ohukahtlusest, ohust
või korrarikkumisest (teadaanded, soovitused, hoiatused). Isikuandmete avalikustamine on lubatud vaid sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui see on vältimatult vajalik ohukahtlusest, ohust või
korrarikkumisest teavitamiseks. Kui korrakaitseorgan teavitab avalikkust või isikut ohukahtlusest
ning ohukahtlus ei osutu põhjendatuks, on korrakaitseorgan kohustatud avaldama samas vormis
ja mahus teate ohu puudumise kohta, kui seda nõuab isik, kelle õigusi teavitamisega kahjustati või
kui selleks on kaalukas avalik huvi. Kui avaliku korra eest vastutav isik (st ohu põhjustanud füüsiline
või juriidiline isik) teavitab eelneval kokkuleppel pädeva korrakaitseorganiga ise isikut või avalikkust
ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest kokkuleppega määratud vormis ja mahus, on korrakaitseorganil teavitamise õigus ainult uute kaalukate asjaolude ilmnemisel.
• ettekirjutus ja haldussunnivahendi kohaldamine (KKS § 28). Ohu või korrarikkumise korral on
pädeval korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu
tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda käesoleva haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul. Kui avaliku korra eest vastutav isik ei täida ettekirjutust, võib selle täita asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud vahenditega ja korras. Edasilükkamatutel juhtudel võib asendustäitmist kohaldada
ettekirjutust andmata, hoiatust ja täitekorraldust tegemata. Sunniraha igakordse kohaldamise
ülemmäär sätestatakse riikliku järelevalve eriseaduses või seaduses sätestamata juhul on see 9600
eurot. Kui ettekirjutuse täitmine asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud vahenditega ei
ole võimalik või ei anna tulemusi ning ettekirjutuse täitmist on võimalik saavutada vahetu sunniga,
võib ettekirjutuse täitmiseks seaduses sätestatud alustel ja korras kohaldada vahetut sundi.
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• ohu tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine (KKS § 29). Kui avaliku korra eest vastutavat
isikut ei ole või kui isik ei saa või ei saa õigel ajal ohtu tõrjuda või korrarikkumist kõrvaldada, võib
pädev korrakaitseorgan ise kohaldada meetmeid ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kasutades vajaduse korral ametiabi või kaasates muid isikuid. Korrakaitseorgan teavitab võimaluse korral ohu tõrkumisest või korrarikkumise kõrvaldamisest viivitamata avaliku korra eest
vastutavat isikut.

• küsitlemine ja dokumentide nõudmine (§ 30). Korrakaitseorgan võib isiku peatada ja teda küsitleda, kui on alust arvata, et isikul on ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks või julgestatava isiku või objekti ohutuse tagamiseks vajalikke andmeid ning selle ohu väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine on küsitleva
korrakaitseorgani pädevuses. Küsitlemine protokollitakse, kui küsitletav isik seda taotleb või
kui seda peab vajalikuks korrakaitseorgan. Kui korrakaitseorgan peab seda vajalikuks, võib
küsitletav isik anda seletusi kirjalikult omakäeliselt. Korrakaitseorgan võib nõuda isikult dokumentide esitamist, kui on alust arvata, et isikul on ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või
korrarikkumise kõrvaldamiseks või julgestatava isiku või objekti ohutuse tagamiseks vajalikke
andmeid, ning selle ohu väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine on küsitleva korrakaitseorgani pädevuses. Dokumentide nõudmine ja vastuvõtmine korrakaitseorgani
poolt protokollitakse või fikseeritakse korrakaitseorgani üldise asjaajamiskorra kohaselt. Kui
dokumentide nõudmine ja nendega tutvumine toimub kohapeal, protokollitakse meede selle
kohaldamisele allutatud isiku taotlusel. (KKS § 24 lg 2 ja 3) Seaduses sätestatud juhul on korrakaitseorganil õigus ohu ennetamiseks kohaldada käesoleva seaduse §-des 30, 31, 32, 49 ja 50
nimetatud erimeetmeid. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riikliku järelevalve erimeetme kohaldamisel ei ole lubatud kohaldada vahetut sundi. Kutse peale ilmumata jäämisel
ei ole lubatud kohaldada sundtoomist.
• korrakaitseorgani ametiasutusse kutsumine (KKS § 31). Korrakaitseorgan võib kutsuda
isiku ametiasutusse, kui on alust arvata, et isikul on andmeid, mis on vajalikud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks ning selle ohu väljaselgitamine,
tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine on kutse esitanud korrakaitseorgani pädevuses.
Kui kutse kätte saanud kutsutud isik ei ilmu ilma mõjuva põhjuseta kutses märgitud ajal kutses
märgitud kohta, võib tema suhtes kohaldada sunniraha. (KKS § 24 lg 2 ja 3) Seaduses sätestatud juhul on korrakaitseorganil õigus ohu ennetamiseks kohaldada käesoleva seaduse §-des
30, 31, 32, 49 ja 50 nimetatud erimeetmeid. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riikliku
järelevalve erimeetme kohaldamisel ei ole lubatud kohaldada vahetut sundi. Kutse peale ilmumata jäämisel ei ole lubatud kohaldada sundtoomist.
• isikusamasuse tuvastamine (KKS § 32). Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib isiku teadmisel kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel tuvastada isikusamasuse,
see tähendab teha kindlaks isiku nime ja vanuse, tutvuda dokumendiga, võrrelda fotot ja teisi dokumendile kantud biomeetrilisi andmeid isikuga ning kontrollida dokumendi ehtsust, või kui see ei
ole võimalik, siis tuvastada isikusamasuse muul õiguspärasel viisil, kui see on vajalik ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks. Korrakaitseorganil on isikusamasuse
tuvastamiseks õigus peatada isik ja nõuda temalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendi esitamist ning saada isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid ütlusi. (6) Korrakaitseorganil
on õigus toimetada isik isikusamasuse tuvastamiseks ametiruumi, kui see on vajalik vahetu ohu
korral või olulise ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks. (7) Kui isik toimetatakse isikusamasuse
tuvastamiseks korrakaitseorganisse, on korrakaitseorgan kohustatud isikusamasuse tuvastamise järel toimetama isiku tema soovil tagasi lähtekohta või tema elu- või ööbimiskohta. (KKS § 24 lg
2 ja 3) Seaduses sätestatud juhul on korrakaitseorganil õigus ohu ennetamiseks kohaldada käesoleva seaduse §-des 30, 31, 32, 49 ja 50 nimetatud erimeetmeid. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes
2 nimetatud riikliku järelevalve erimeetme kohaldamisel ei ole lubatud kohaldada vahetut sundi.
Kutse peale ilmumata jäämisel ei ole lubatud kohaldada sundtoomist.
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• vallasasja läbivaatus (KKS § 49). Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan
võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil
vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi, kui: 1) seda kannab kaasas isik,
kes siseneb avaliku võimu organi ehitisse või territooriumile; 2) seda kannab kaasas isik, keda
võib seaduse alusel läbi vaadata; 3) on alust arvata, et vallasasjas viibib isik, kellelt võib seaduse
alusel võtta vabaduse või keda võib seaduse alusel läbi vaadata või kes on abitus seisundis;
4) on alust arvata, et selles on asju, mida võib käesoleva seaduse või muu seaduse alusel võtta
hoiule, hõivata või konfiskeerida; 5) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks isiku
suhtes, kes viibib elutähtsas energia-, side-, signalisatsiooni-, veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemis, liikluskorralduse ehitises või seadmes või selle vahetus läheduses või 6) kui see
on vajalik julgestatava isiku või objekti ohutuse tagamiseks. Asja omanikul või valdajal on õigus viibida asja läbivaatuse juures. Kui omanik või valdaja ei viibi asja läbivaatuse juures, võib
ta määrata täisealise isiku, kellel on õigus viibida asja läbivaatuse juures. Kui omanik, valdaja
või nende nimetatud isikud ei viibi asja läbivaatuse juures, teeb korrakaitseorgan asja läbivaatuse kohaliku omavalitsuse ametiisiku juuresolekul. Korrakaitseorgan võib teostada asja
läbivaatuse ilma kohaliku omavalitsuse ametiisiku juuresolekuta, kui see on vajalik vahetu ohu
tõrjumiseks. Kui valdaja isik on tuvastatav, tuleb teda esimesel võimalusel teavitada vallasasja
läbivaatusest. Kui vallasasja läbivaatuse tagajärjel jääb valveta oluline varaline väärtus, tagab
korrakaitseorgan kuni valdaja või muu õigustatud isiku saabumiseni vallasasja valve. Vallasasja
läbivaatuse protokollimine on kohustuslik.
• valdusesse sisenemine (KKS § 50). Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid või kõrvaldada muid takistusi, kui see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või, kui valdusest
levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad mõjutused ning nende kõrvaldamine ei ole muul
viisil võimalik. Valdusesse tuleb võimaluse korral siseneda valdaja või muu õigustatud isiku
juuresolekul ja ajavahemikus kella 7.00-st kuni 23.00-ni. Äriruumidesse tuleb võimaluse korral siseneda nende töö- või lahtiolekuajal. Eluruumi tohib valdaja teadmiseta siseneda vaid
siis, kui teda ei ole mõistlike pingutustega võimalik teavitada ja sisenemine on vajalik vahetu
kõrgendatud ohu tõrjumiseks. Ajavahemikus kella 23.00-st kuni 7.00-ni on isiku eluruumi
sisenemine lubatud ainult juhul, kui see on vajalik vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks. Kui
valdaja isik on tuvastatav, tuleb esimesel võimalusel teavitada valdusesse sisenemisest. Kui
valdusesse sisenemise tagajärjel jääb valduses valveta oluline varaline väärtus, tagab korrakaitseorgan kuni valdaja või muu õigustatud isiku saabumiseni valduse valve. Valdusesse sisenemise protokollimine on kohustuslik.

5.3 Tuleohutuse riiklik järelevalve
Tuleohutuse riiklik järelevalve on riikliku järelevalve erivaldkond. Tuleohutuse riikliku järelevalve teostamisel lähtutakse korrakaitseseadusest nende erisustega, mis on sätestatud tuleohutusseaduse §
38—§ 41. Nende kahe seaduse koos rakendamisel tuleb silmas pidada, et tuleohutusseadus on eriseaduseks korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse seaduse suhtes, st kui tuleohutusseaduse on erinorm,
siis üldseadust ei vaadata (nt valdusesse sisenemise ja selle läbivaatuse osas kohaldatakse üksnes TuOS
§ 39 lg 1, mitte KKS § 50 ja § 51; dokumentide väljanõudmisele kohaldatakse TuOS § 39 lg 2, mitte HMS
§ 38 lg 1 jne). Korrakaitseseaduses sätestatud riikliku järelevalve meetmete rakendamise osas tuleb silmas pidada, et kõigile korrakaitseorganitele laienevad KKS § 26—§ 31 üld- ja erimeetmed, samas kui KKS
§ 32—§ 53 volitused on üksnes politseil ja muul korrakaitseorganil, kui eriseaduses on muule korrakaitseorganile antud volitus riikliku järelevalve erimeedet kohaldada. Seega on tuleohutuse riikliku järelevalve teostajal volitus rakendada TuOS § 39 ja § 40 ning KKS § 26—§ 31 riikliku järelevalve meetmeid. Järgnevalt käsitleme tuleohutuse riikliku järelevalve teostajaid ning tuleohutusseadusest tulenevaid riikliku
järelevalve meetmeid.
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TuOS § 38 lg 1 kohaselt jagunevad tuleohutuse riikliku järelevalve teostajad üld- ja valdkondliku pädevusega korrakaitseorganiteks. Üldise pädevusega korrakaitseorganiks tuleohutuse riikliku järelevalve
teostamisel on Päästeamet. Päästeamet teostab tuleohutuse riikliku järelevalvet kogu riigi territooriumi
ulatuses (TuOS § 38 lg 1 p 1). Edasilükkamatutel juhtudel teostab Päästeamet tuleohutuse riiklikku järelevalvet ka valdkondliku pädevusega korrakaitseorganite riikliku järelevalve valdkonnas.
Valdkondliku pädevusega korrakaitseorganid tuleohutuse riikliku järelevalve valdkonnas on järgmised:
Tehnilise Järelevalve Amet – raudteetranspordi ja allmaarajatiste tuleohutusnõuete alal; Lennuamet –
tsiviillennunduse tuleohutusnõuete alal; Veeteede Amet – veesõidukite tuleohutusnõuete alal; Kaitseministeerium – kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel; ning Keskkonnainspektsioon – metsa- ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete alal (TuOS § 38 lg 1 p 3—7). Kuna ükski valdkondliku pädevusega korrakaitseorgan ravi- ja hoolekandeasutustesse ei puutu, siis siinkohal neid pikemalt ei käsitleta.
Tuleohutuse seaduses on reguleeritud viis riikliku järelevalve meedet, millest osa on eriregulatsioon
haldusmenetluse seaduse ja osa on eriregulatsioon korrakaitseseaduse suhtes:
• valdusesse sisenemine (TuOS § 39 lg 1). Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib siseneda
valdaja teadmisel ja juuresolekul tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale,
ehitisse, eluruumi või ruumi järelevalve teostamise ja tulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamise
eesmärgil. Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise võimaluse andmiseta võib nimetatud objektidele siseneda üksnes siis, kui see on vajalik päästesündmuse väljaselgitamiseks.
Tegemist on erinormiga KKS § 50 suhtes. Erinevalt KKS § 50 ei ole TuOS § 39 lg 1 kohaselt tuleohutusjärelevalve teostamisel valdusesse sisenemisega seoses lubatud avada uksi, väravaid
või muid takistusi, ei ole ettenähtud piiranguid valdusesse sisenemise ajale, pole lubatud siseneda ilma valdaja teadmise ja juuresolekuta ega ole lubatud valdusesse sisenemisel kasutada
vahetut sundi. Kuna TuOS § 39 lg 1 ei ole sätestatud volitust valdust läbi vaadata ega sisalda
ka viidet KKS § 51-le, siis tuleohutuse riikliku järelevalve raames valdust läbi vaadata ei tohi;
• dokumentide väljanõudmine (TuOS § 39 lg 1). Riiklikku järelevalvet teostav ameti
isik võib saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentide või nende koopiatega ning saada nendest ärakirju. Dokumentide nõudmine ja vastuvõtmine riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku poolt protokollitakse või
fikseeritakse üldise asjaajamiskorra kohaselt. Kui dokumentide nõudmine ja nendega tutvumine toimub kohapeal, protokollitakse meede selle kohaldamisele allutatud isiku taotlusel.
Tegemist on erinormiga HMS § 38 lg 1 suhtes, mille kohaselt on haldusorganil õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised
asjaolud. Haldusorganil on õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan
teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud. Seega võib tuleohutuse riikliku järelevalve
raames nõuda välja üksnes dokumentaalseid tõendeid (v.a ekspertiisimaterjal, vt allpool). See
ei tähenda, et riikliku järelevalve teostaja ei võiks ise võtta ütlusi või seletusi, koguda asitõendeid või teha paikvaatlust haldusmenetluse üldises korras;
• ettekirjutus ohu või rikkumise kõrvaldamiseks (TuOS § 40 lg 1). Riiklikku järelevalvet teostav ametnik võib õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks teha ettekirjutuse, milles: 1) esitab nõude tuleohutusnõuete rikkumise kõrvaldamiseks;
2) esitab ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse, nõude
ehitise kasutamise, tegevuse või seadme töö peatamiseks; 3) kohustab tegema tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks või päästesündmuse ennetamiseks vajalikke toiminguid. Tegemist
on erinormiga KKS § 28 lg 1 suhtes, milles üksnes täpsustatakse viimast, ilma sisulist erandit
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kehtestamata. Ettekirjutus on haldusakt HMS § 51 lg 1 mõttes ning sellega mitte nõustumisel
võib esitada vaide haldusorganile või kaebuse halduskohtule;
• sunniraha või asendustäimise kohaldamine (TuOS § 40 lg 2). Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku järelevalve asutus rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot.
Tegemist on erinormiga KKS § 28 lg 2 suhtes. Peamiseks erisuseks on see, et kehtestatud on
üldisest 9600 EUR suurusest sunniraha määrast oluliselt madalam sunniraha piirmäär. Tegemist ei ole erinormiga KKS § 28 lg 3 ja 4 suhtes. Kui KKS § 28 lg 4 viitab põhisisus ATSS § 12 lg
1—3 ilma asendustäitmise osas erisusi sätestamata, siis ei ole selle normi osas oluline normi
kohaldatavust eraldi analüüsida. Kuna korrakaitseseadus võeti vastu ligi aasta peale tuleohutuse seadust ning selle jõustumine on endiselt sõltuvuses eriseaduste regulatsioonist, siis ei
saa siin ei ole võimalik võtta ühest seisukohta, kas vahetu sunni kasutamise volitus laieneb ka
tuleohutuse riikliku järelevalve teostajale või mitte.
• tuleohutusalase ekspertiisi teostamine (TuOS § 41). Päästeamet võib kaasata eksperte tuleohutuse hindamiseks, kui ehitise, seadme, tegevuse või ehitusmaterjali
kohta
ei
ole
Eestis
asjaomaseid
norme.
Ekspertide
kaasamisega seotud kulud tasub seadet omav või ehitist ehitada või kasutada sooviv isik.
Tegemist on erinormiga HMS § 40 eksperdi kaasamise regulatsiooni suhtes. Peamine erisus
seisneb eksperdi kulude katmises. Kui HMS § 40 lg 6 kohaselt kannab eksperdi kaasamise kulud isik või haldusorgan, kelle taotlusel ekspert kaasati, siis TuOS § 41 kohaselt kannab need
kulud alati seadet omav, ehitist ehitada või kasutada sooviv isik ehk tuleohutuse eest vastutav
isik KKS § 15 lg 4 mõttes.
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6. HALDUSMENETLUSE SEADUS

6.1 Haldusmenetluse eesmärk
Haldusmenetluse eesmärk on teha kindlaks haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks vajalikud asjaolud ja kaalutlused, kaasata otsusega seotud isikud ja teha seadusega kooskõlas olev, eesmärgi- ja mõõdupärane, kaalutletud ja sisuliselt põhjendatud otsustus (lahend). Haldusmenetluses tehtav
otsustus (eelkõige haldusakt ja toiming, aga ka haldusleping) on suunatud ajaliselt tulevikku, reguleerides või mõjutades adressaati reeglina alles pärast otsuse tegemist. Haldusmenetluse eesmärk ei ole
kätte maksta minevikus tehtud teo eest (see on süüteomenetluse eesmärk), vaid kõrvaldada oht või
rikkumine või muul viisil määrata edaspidi kindlaks isiku õigused ja kohustused. Tüüpiliseks haldusmenetluseks on loe andmise otsustamine, kus otsustamise aluseks on isiku võime tulevikus ehitada või
kasutada ehitist ohutult, osutada nõuetekohaselt teenust vms. Minevikus tehtud teod (nt varasemad
loa tingimuste rikkumised) omavad otsustamisel tähendust üksnes niivõrd, kui selle põhjal on võimalik anda hinnangut isiku käitumisele tulevikus.

6.2 Haldusmenetluse põhimõtted
6.2.1 Seadusliku aluse põhimõte
HMS § 3 lg 1 kohaselt võib haldusmenetluses piirata isiku põhiõigusi ja -vabadusi ning tema muid subjektiivseid õigusi ainult seaduse alusel. Seadusliku aluse põhimõte tähendab seda, et avaliku võimu
teostaja ei või anda haldusakti või sooritada halduse toimingut, mida ei ole konkreetselt seaduses
reguleeritud. Samuti tähendab seadusliku aluse põhimõte seda, et haldusakti andmise või halduse
toimingu sooritamise seaduses kindlaksmääratud eeldused on täidetud.
Põhimõtteliselt igasugune haldusakt või halduse toiming piirab põhiõigust võrdsele kohtlemisele (PS
§ 12 lg 1), vabale eneseteostusele (PS § 19 lg 1), isiku õigust vabadusele (PS § 20 lg 1), eraelu või perekonnaelu puutumatust (PS § 26), õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta (PS § 29 lg 1),
õigust tegeleda ettevõtlusega (PS § 31), õigust enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada (PS
§ 32 lg 2) või sõnavabadust (PS § 45 lg 1). Sellest lähtuvalt peab haldusorgan põhimõtteliselt igasuguse
haldusakti andmiseks, menetlus- või halduse toimingu sooritamiseks omama seaduses sätestatud
õiguslikku alust ning faktilised asjaolud peavad vastama selles õigusnormis sätestatud eeldusele.

6.2.2 Proportsionaalsuse põhimõte
HMS § 3 lg 2 kohaselt peab haldusakt ja halduse toiming peab olema kohane, vajalik ning proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes. Proportsionaalsus (ehk mõõdukus või mõõdupärasus) tähendab,
et haldusorgan ei või valida eesmärgi saavutamiseks isikut ülemäära koormavat meedet. Meede on
ülemäära koormav, kui sellega tekitatakse isikule rohkem kahju kui meetme kohaldamine kasu kaasa
toob. Mõõdupärasust hinnatakse kolme kriteeriumi järgi:

• kohane. Meede on kohane, kui see on eesmärgi saavutamiseks sobiv. Meede ei pea viima
eesmärgi saavutamiseni täiel määral, kuid peab sellele olulisel määral kaasa aitama (nt kui haldusorgan teeb ettekirjutuse hooldekodusse tuletõkkeuste paigaldamiseks, ei välista see küll
täiel määral tule levikut, kuid aeglustab seda oluliselt);
• vajalik. Meede on vajalik, kui see on mitmest sobivast meetmest vähem koormav. Seega tuleb
hinnata, kas sama eesmärki üldjoontes samal määral on võimalik saavutada ainult ühel viisil,
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või on selleks mitu erinevat viisi. Kui on mitu erinevat viisi, siis tuleb hinnata, kumb meetmetest on isiku jaoks vähem koormav (nt kui evakuatsiooni on võimalik tagada olemasoleva evakuatsioonitee laiemaks ehitamisega või täiendava evakuatsioonitrepikoja juurde ehitamisega
olemasolevat evakuatsiooniteed muutmata, siis tuleb hinnata, kumb meede on omaniku jaoks
vähem koormav);
• mõõdukas. Meede on mõõdukas, kui see on isiku jaoks vähem koormav, kui eesmärgi saavutamisest saadav kasu. Seda on lihtne hinnata varaliste väärtuste puhul, kuid keerulisem siis,
kui küsimuses on inimese elu, tervis, heaolu, isikupuutumatus, vabadus, eneseteostus, väärikus vms, st moraali valdkonda jäävates küsimuste. Nii ei saa üheselt väita, et mitme inimese
elu on rohkem väärt kui ühe inimese elu, ega ka vastupidi, et inimese elu on rohkem väärt, kui
tema tervis, kehaline puutumatus või väärikus, ega ka vastupidi. Lisaks tuleb vaadata, millised
on meetme kohaldamise kaasmõjud (nt kui evakuatsiooni tagamiseks oleks vaja olulisel määral hoonet ümber ehitada, mille tõttu ei ole haiglal võimalik soetada kvaliteetse raviteenuse
osutamiseks vajalikke uusi seadmeid, võib tuleohutusalane ettekirjutus olla sellel põhjusel ülemäärane).

6.2.3 Vormivabaduse põhimõte
HMS § 5 lg 1 kohaselt määrab haldusorgan menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti. Vormivabaduse
põhimõte tähendab seda, et seadusega ega selle alusel antud määrusega ei ole kindlaks määratud,
mis vormis (kirjalik, kirjalikult taasesitatav, suuline, viipeline) haldusakt, halduse toiming või menetlustoiming peab olema tehtud, vaid selle otsustab haldusorgan lähtuvalt sellest, kas neid andmeid on
hiljem vaja tõenduslikult kasutada või taaskasutada.
Samuti ei ole haldusmenetluses seaduste või seaduste alusel antud määrustega reeglina kehtestatud
dokumentide vorminguid või blankette (vrd justiitsministri 16.07.2008 määrusega nr 38 “Kohtuvälise
menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine” või justiitsministri 16.07.2008 määrusega nr 39 “Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine”).
Haldusmenetluse seaduses on siiski nähtud ette mõningad erandid:
• isiku suuliselt esitatud taotlus. HMS § 14 lg 2 kohaselt tuleb isiku suuliselt esitatud taotlus
protokollida. Taotluse protokollimisel peab protokollis sisalduma taotluse esitaja nimi, kuupäev ja dokumendi kättetoimetamise soovitav viis (post, e-post) ja selleks vajalikud kontaktandmed ning taotluse selgelt määratletud sisu;
• ütlused, selgitused või arvamus. HMS § 18 lg 1 p 3 kohaselt on menetlustoimingu sooritamise
protokollimine kohustuslik, kui menetlustoimingu sisuks on tunnistaja ütluste, menetlusosalise seletuste või eksperdi arvamuste andmine. Protokoll vormistatakse kirjalikult, selles märgitakse menetlustoimingu aeg ja koht, menetlustoimingu läbiviinud ja selles osalenud isikud,
menetlustoimingu eesmärk, menetlustoimingu käigus esitatud taotlused ning tunnistaja ütluste, menetlusosaliste seletuste, eksperdi arvamuse sisu. Protokollile kirjutab alla selle koostanud isik;
• haldusakt või sellest keeldumine. HMS § 55 lg 2 kohaselt antakse haldusakt kirjalikus vormis
ja seda tuleb põhjendada. HMS § 43 lg 2 kohaselt kehtivad samad nõuded ka haldusakti andmisest keeldumise kohta;

• otsus jätta toiming sooritamata. Kui toimingu sooritamist reeglina kirjalikult ei põhjendata
(HMS § 108 kohaselt võib isik nõuda toimingu sooritamist), siis HMS § 43 lg 4 p 2 kohaselt tuleb
toimingu sooritamisest keeldumisel anda kirjalik põhjendatud otsus toimingut mitte sooritada;
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• haldusleping sõlmimine. HMS § 99 lg 3 kohaselt sõlmitakse haldusleping kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi nõue kehtib nii üldiste tunnustega määratud või üksikjuhtumit haldusakti asemel
reguleeriva halduslepingu sõlmimisele.

6.2.4 Eesmärgipärasuse põhimõte
HMS § 5 lg 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Eesmärgipärasuse põhimõte tähendab seda, et haldusmenetlus keskendub konkreetse üksikjuhtumi lahendamisele ehk
konkreetse eesmärgi saavutamisele. Haldusmenetluse eesmärk ei ole mõjutada isikute õiguskuulekat
käitumist üldiselt, vaid lahendada konkreetne küsimus või üksikjuhtum. Probleemi või üksikjuhtumi
lahendamine seisneb haldusakti andmises, halduse toimingu sooritamises või halduslepingu sõlmimises. Haldusmenetluses kogutakse andmeid ainult selle haldusakti, halduse toimingu või halduslepingu seisukohalt oluliste asjaolude kohta ning arvestatakse üksnes õiguslikult asjakohaseid kaalutlusi.
Kõige sellega, mis jääb väljapoole konkreetse haldusmenetluse eesmärki, selles haldusmenetluses ei
tegeleta (ei tähenda, et haldusorgan ei võiks selle ajendil alustada teist haldusmenetlust, edastada
teavet teisele haldusorganile või koostada järelevalveesildist).

6.2.5 Uurimispõhimõte
HMS § 6 kohaselt on haldusorgan kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega
asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. Uurimispõhimõttest tuleneb, et
asjaolude väljaselgitamine ja tõendite kogumine on eelkõige haldusorgani enda ülesanne. Haldusorgan ei või nõuda tõendite kogumist isikult (v.a eriseadustes sätestatud erijuhud) ega jätta tõendite
puudumise tõttu asja otsustamata. Haldusorgan on ka see, kes otsustab, millal on kogutud piisaval
hulgal tõendeid ja selgitatud piisava usaldusväärsusega välja asjaolud otsuse tegemiseks. Samas kannab haldusorgan ka vastutust, kui hiljem leiab kohtumenetluses tõendamist, et kogutud oli liiga vähe
tõendeid või tõendid ei olnud piisavalt usaldusväärsed.
Erandi üldisest uurimiskohustuses moodustab menetlusosalise kaasaaitamiskohustus. HMS § 38
lg 3 kohaselt on menetlusosaline kohustatud haldusorganile esitama ja teatavaks tegema talle teada
olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid ning selle kohustuse täitmata jätmisel võib
haldusorgan soodustava haldusakti andmisel jätta taotluse läbi vaatamata. See ei tähenda, et menetlusosalised peaksid ise hakkama koguma tõendeid, vaid nad ei tohi pahatahtlikult haldusorgani eest
varjata neile teada olevaid asjaolusid või nende valduses olevaid tõendeid. Kui menetlusosaline on
teadlik mingi tõendi olemasolust, mida ta ei valda, siis on ta kohustatud teavitama haldusorganit tõendi olemasolust ja selle kogumise võimalusest, kuid ei pea hakkama seda ise koguma. Haldusmenetluse
seadus ei kohusta isikut esitama tõendeid iseenda vastu.

6.2.6 Erapooletuse põhimõte
Haldusmenetlus tuleb viia läbi erapooletult ja see peab ka näima erapooletu. Peamiseks meetodiks
haldusmenetluse erapooletuse tagamisel on otsustamine seaduse ning piisavate usaldusväärsete
tõendeite alusel, mis avaldus haldusakti põhjalikus ja hästi kontrollitavas põhjenduses. Siiski on igasuguses otsustusprotsessis oluline roll otsuse teinud inimesel. Otsustus on ja ka näib erapooletu, kui
otsuse teeb isik, kes ei ole menetluse poolte ega konkreetse juhtumiga seotud.
Asjaga või menetluse osalistega seotud ametniku otsustamiselt kõrvaldamist nimetatakse taandamiseks. HMS § 10 lg 1 kohaselt ei või haldusorgani nimel tegutsev isik haldusmenetlusest osa võtta,
kui: 1) ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja; 2) ta on asjas menetlusosalise või
menetlusosalise esindaja sugulane (vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem,
lapselaps) või perekonnaliige; 3) ta on menetlusosalisest või selle esindajast tööalases, teenistuslikus
või muus sõltuvuses; 4) ta on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud
tekitavad kahtlust tema erapooletuses. Kui ilmnevad taandamise eelduseks olevad asjaolud, siis on
ametnik kohustatud sellest teatama tema ametisse nimetamise või valimise õigusega ametnikule, kes
otsustab taandamise vajalikkuse. Ametnikku ei taandata, kui teda ei ole võimalik asendada.
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6.3 Menetlusosalised haldusmenetluses
Haldusmenetluses on menetlusosalisteks need isikud, kelle õiguste, vabaduste ja kohustuste üle haldusmenetluse käigus otsustatakse. Seega ei ole menetleja ehk haldusorgan ise menetlusosaliseks,
sest tema otsustab haldusmenetluse käigus teise isiku õiguste üle. Samuti ei ole menetlusosalisteks
tunnistaja, ekspert, tõlk või esindaja (menetlusabilised), sest haldusmenetluse käigus ei mõjutata nende õigusi, vabadusi ega kohustusi.
• Menetlusosalised haldusmenetluses on:
ww taotleja. HMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on taotleja isik, kes taotleb haldusakti andmist või toimingu
sooritamist või on teinud ettepaneku halduslepingu sõlmimiseks. Taotleja võib samaaegselt
olla ka adressaat (kui isik taotleb enda suhtes haldusakti välja andmist; nt isik taotleb endale
loa väljastamist). Vaid harvadel juhtudel võib üks isik taotleda teise isiku suhtes haldusakti
andmist, kui see on otseses ja vahetus puutumuses tema õigustega (nt kui haigla patsient
palub Päästeametit viia haiglas läbi tuleohutuse riiklik järelevalve, siis tuleb seda pöördumist
käsitleda märgukirjana MSVS § 2 lg 2 p 1 tähenduses, mitte taotlusena haldusmenetluse
alustamiseks);
ww adressaat. HMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on adressaat isik, kellele haldusakt või toiming on
suunatud või kellele haldusorgan on teinud ettepaneku halduslepingu sõlmimiseks. Adressaat
on see isik, kelle õigusi, kohustusi või vastutust haldusakt kindlaks määrab, st see isik, kelle
õigused ja kohustused otseselt haldusaktist muutuvad. Sellest tulenevalt on adressaat kõige
olulisem menetlusosaline, keda tuleb eelkõige menetluse alustamisest teavitada, ära kuulata
ja kellele haldusakt kätte toimetada. HMS § 61 lg 1 kohaselt kehtib haldusakt adressaadile
teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates ning teistele menetlusosalistele teatavaks
tegemisel või kättetoimetamisel on üksnes informatiivne tähendus;
ww kolmas isik. HMS § 11 lg 1 p 3 kohaselt on kolmas isik see, kelle õigusi või kohustusi haldusakt,
haldusleping või toiming võib puudutada. Kolmas isik on isik, kelle õigusi, kohustusi või
vastutust haldusakt otseselt ei reguleeri, aga kelle õigustele või kohustustele on haldusaktil
kaudne mõju. Alaealise või piiratud teovõimega isiku suhtes antud haldusakti puhul on
kolmandaks isikuks tema lapsevanem või eestkostja, sest tegelikult peab tema haldusaktist
tulenevad kohustused täitma. Kui ettekirjutusega peatatakse teatud hoone või selle osa
kasutamine või tegevus kuni rikkumise kõrvaldamiseni ning selle tõttu ei ole võimalik ravivõi hooldusteenuse osutamist jätkata, võivad kolmandateks isikuteks olla ka patsiendid ja
hoolealused. Kui haldusakti või toimingu tõttu väheneb oluliselt hoone väärtus, siis võib
kolmandaks isikuks olla ka pank või muu finantsasutus, kes on andnud laenu kinnisasja
hüpoteegi tagatisel. Kui haldusakti või toimingu tõttu realiseerub kindlustusrisk, siis võib
kolmandaks isikuks olla kindlustusandja. Oluline on see, et haldusakt või toiming peab viima
kolmanda isiku õiguste või kohustuste muutumiseni. Vastasel juhu on tegu huvitatud isikuga;
ww huvitatud isik. HMS § 11 lg 2 kohaselt on huvitatud isik see, kelle õiguspäraseid huve
haldusakt, haldusleping või toiming võib puudutada. Huvitatud isik on isik, kelle õiguspärased
huvid on puutumuses haldusakti või toiminguga. Õiguspärased huvid võivad seisneda senise
teenuse jätkumises, läheduses senisele elukohale, transpordile kuluva raha ja aja, enda ja
oma lähedaste turvalisuses ja heaolus jms. Kui ravi- või hoolekandeasutuse omanikule
tehakse ettekirjutus, mille kohaselt keelatakse teatud osakonna ruumide kasutamine, ning
selle tõttu tuleb patsiendid või hoolealused paigutada ümber teise hoonesse või piirkonda
(muutuvad transpordile kuluv aeg ja raha, tingimused halvenevad ülerahvastuse tõttu
vms) siis on patsiendid või hoolealused huvitatud isikud sellise haldusakti suhtes. Erinevalt
kolmandatest isikutest ei ole haldusorgan kohustatud huvitatud isikuid ära kuulama ega
kaasama menetlusse, kuid võib seda teha kaalutlusõiguse alusel.
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Lisaks eelnimetatutele nimetab HMS § 11 lg 1 p 4 menetlusosalisena ka kooskõlastust andvat või arvamust andvat teist haldusorganit. Sellega formaalselt laiendatakse menetlusosalisele antud õigusi teavitamisel, dokumentidega tutvumisel, ärakuulamisel ja lahendi kättetoimetamisel ka haldusorganile,
kes seadusest tulenevalt peab andma kooskõlastuse või arvamuse. Sisuliselt on tegemist halduskoostöö vormiga, mille eesmärk on tagada erinevate haldusorganite ülesannete kooskõlastatud täitmine
ja vastuolude vähendamine erinevate haldusorganite otsuste vahel.

6.4 Menetlustoimingud haldusmenetluses
6.4.1 Teavitamine menetluse alustamisest
HMS § 35 lg 1 kohaselt algab haldusmenetlus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks: 1)
taotluse esitamisega haldusorganile; 2) menetlusosalise teavitamisega menetlusest; 3) menetlusosalise suhtes esimese menetlustoimingu sooritamisega. Selleks, et menetlusosalised saaksid teostada
enda menetlusõigusi ja –kohustusi, peab haldusorgan teavitama neid haldusmenetluse alustamisest.
Haldusmenetlust ei või toimetada menetlusosaliste teadmata nö “selja taga”. Haldusorgani kohustus
teavitada menetlusosalisi haldusmenetluse alustamisest on sätestatud HMS § 35 lg 2.

6.4.2 Õiguse ja menetluskorra selgitamine
Haldusmenetluses ei ole haldusorganil üldist kohustust selgitada menetlusosalistele enne nende suhtes menetlustoimingu sooritamist nende õigusi ja kohustusi (vrd väärteo- ja kriminaalmenetluses).
See ei tähenda, et haldusorgan ei peaks selgitama menetlust ning menetlusosaliste õigusi ja kohustusi
haldusmenetluses, kui menetlusosaline seda ise soovib.
HMS § 36 lg 1 kohaselt selgitab haldusorgan menetlusosalisele või taotluse esitamist kaaluvale isikule nende soovil: 1) millised õigused ja kohustused on menetlusosalisel haldusmenetluses; 2) millise
tähtaja jooksul haldusmenetlus eeldatavasti läbi viiakse ja millised on võimalused haldusmenetluse
kiirendamiseks; 3) millised taotlused, tõendid ja muud dokumendid tuleb haldusmenetluses esitada;
4) milliseid menetlustoiminguid peavad menetlusosalised sooritama. See ei tähenda, et haldusorgan
ei võiks selgitada menetlusosalisele tema õigusi ja kohustusi ka omal algatusel, kui menetlusosalise
asjatundmatus on ilmselge ja see võib mõjutada asjas tehtavat otsust. Reeglina eeldab selgitamiskohustus siiski isiku poolt eelnevalt taotluse esitamist. Sellest on ka erand.
Teatud juhtudel ei ole haldusorganil võimalik haldusakti anda või toimingut sooritada, kui tema ise või
muu haldusorgan ei ole eelnevalt andnud teist haldusakti. Sellist haldusakti nimetatakse eelhaldusaktiks (HMS § 53 lg 1 p 2: “Haldusorgan võib enne asja lõplikku lahendamist: [--] 2) teha õiguslikult siduvalt kindlaks asja lõplikul lahendamisel tähtsust omava asjaolu (eelhaldusakt).”). Eelhaldusakti andmist ei saa taotleda menetlev haldusorgan ega saa menetlev haldusorgan anda eelhaldusakti reeglina
ka omal algatusel, vaid seda peab tegema isik ise. Seetõttu on HMS § 36 lg 2 pandud haldusorganile endale kohustus omal algatusel selgitada eelhaldusakti vajadus: “Kui taotletava haldusakti andmiseks või
toimingu sooritamiseks on vajalik eelnevalt mõne muu haldusakti andmine, selgitab haldusorgan viivitamatult vajaliku haldusakti taotlemise ja taotluse läbivaatamise korda ning muu haldusakti andmise tingimusi.”

6.4.3 Dokumentidega tutvumine
HMS § 37 lg 1 kohaselt on igaühel õigus igas menetlusstaadiumis tutvuda haldusorganis säilitatavate
asjas tähtsust omavate dokumentide ja toimikuga, kui see on olemas. Seega ei või haldusorgan keelduda tutvustamast isikule dokumente põhjusel, et riikliku järelevalve menetlus alles kestab (AvTS § 35
lg 1 p 2 sätestatakse: “Teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks: [--] 2) riikliku järelevalve menetluse käigus kogutud teabe kuni selle kohta tehtud otsuse
jõustumiseni; [--]”, sest see piirang ei kehti sama menetluse menetlusosaliste, vaid üldsuse ehk igaühe,
suhtes). Siiski peab haldusorgan tagama, et dokumentidega tutvumisel ei väljuks tema valdusest lubamatult andmed kolmandate isikute eraelu või ärisaladuse kohta, ei tuleks avalikuks riigisaladus või
salastatud välisteave või muul alusel asutusesiseseks tunnistatud andmeid vms (vt HMS § 7 lg 3). Selleks peab haldusorgan keelama toimiku, dokumendi või selle osaga tutvumise, kui selles sisalduvate
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andmete avaldamine on seadusega või selle alusel keelatud (HMS § 37 lg 2). Toimikuga ja dokumentidega tutvumine toimub üldjuhul haldusorgani tööruumides ametniku juuresolekul, kui haldusorgan
ei ole teinud erandeid (HMS § 37 lg 3). Dokumentidest väljavõtete või koopiate tegemine ning kulude
hüvitamine toimub suulise või kirjaliku teabenõude esitamisega (HMS § 37 lg 4; AvTS § 6). Teabenõue
täidetakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul (AvTS § 18 lg 1). Teabenõue täidetakse teabenõudja määratud viisil digitaalselt või paberkandjal ärakirja tegemisega vms viisil (AvTS § 17
lg 1). Reeglina kannab teabenõude täitmise ehk ärakirja tegemise kulud teabevaldaja (AvTS § 25 lg 1).
Ainult juhul, kui isik taotleb paberkandjal koopiate valmistamist ja väljatrükki tegemist, tasub teabenõudja kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe
väljastamise eest riigilõivu ette nähtud (AvTS § 25 lg 2). Digitaalsete ärakirjade eest tasu ei või võtta.

6.4.4 Tõendite kogumine ja osalemiskohustus
HMS § 6 kohaselt oli asja sisuliseks otsustamiseks vajalike asjaolude välja selgitamine ja selleks tõendite kogumine haldusorgani kohustus. Haldusorgan võib koguda tõendeid ise ja vahetult, või nõuda
tõendite esitamist kelle valduses on tõendid või andmed, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja
lahendamiseks olulised asjaolud (HMS § 38 lg 1). Haldusorgan ei või nõuda, et menetlusosaline või
muu isik koguks andmeid või tõendeid, vaid üksnes olemasolevate tõendite ja andmete väljastamist.
Tõenditeks võivad haldusmenetluses olla:
• menetlusosalise seletus. Menetlusosaline võib haldusmenetluses esitada suuliselt või kirjalikult omapoolseid selgitusi või arvamusi. Menetlusosalise selgitus on tõend üksnes selles
osas, milles menetlusosaline kirjeldab faktilisi asjaolusid. Menetlusosalise arvamused,
hinnangud, ettepanekud, tõekspidamised vms ei ole tõendiks;
• dokumentaalne tõend. Dokumentaalne tõend on kirjalik dokument, heli- või videosalvestis,
film, foto või muu salvesti, milles sisaldub andmeid asja otsustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta. Tõendi tähendus ei ole mitte paberil või muul andmekandjal, vaid sellele jäädvustatud infol faktiliste asjaolude kohta;
• asitõend. Asitõend on asi ehk kehaline ese, mille tunnused võimaldavad teha järeldusi tõendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta. Asitõendiks võib seade, mille vaatlemisel on võimalik
teha kindlaks selle omadused ja võimalikud rikked. Asitõendiks võib olla aine või materjal, mille
omadused ilma täiendava analüüsimiseta võivad teha järeldusi tõendamise seisukohast oluliste asjaolude kohta (kui on vajalik täiendav analüüs, siis on tegemist ekspertiisiga). Tõendamise
seisukohalt olulisi asjaolusid võib järeldada ka asja paiknemises või puudumises teatud kohas
(piirneb paikvaatlusega);
• paikvaatlus. Paikvaatlus tähendab mingi ruumi, hoone või ala vaatlemist selleks, et tuvastada
seal tõendamise seisukohalt tähtsust omavaid asjaolusid. Paikvaatluse käigus sedastatakse,
millised asjad, ained või materjalid on mingis ruumis, hoones või alal, mis on nende kogused,
vastastikkused kaugused või paiknemine ruumis, hoones või alal. Iga ruumist, hoonest või alalt
leitud asja eraldi vaatlus kuulub asitõendi vaatluse alla. Paikvaatlusega võib seostada ka tunnistaja ütlused, menetlusosalise seletuse või eksperdi arvamuse – sellisel juhul protokollitakse
ütlused, seletused ja arvamused samas paikavaatluse protokollis;
• tunnistaja ütlus. Tunnistaja on isik, kes vahetult nägi, kuulis või muul viisil tajus tegu või sündmust, millel on asja lahendamisel tähendus (nt nägi, kuidas seade süttis, kas kohe oli leeke
näha või alguses tuli ainult suitsu vms). Tunnistaja saab anda ütlusi ainult nende faktiliste asjaolude kohta, mida ta ise vahetult tajus (mitte seda, mida ta kelleltki teiselt kuulis või kunagi
hiljem nägi). Tõendiks on ainult tunnistaja kirjeldus sellest, mis tegelikult juhtus (ütlused faktiliste asjaolude kohta). Tõendiks ei ole tunnistaja arvamused, järeldused, hinnangud, oletused,
uskumused, veendumused vms. HMS § 39 lg 1 ja 4 kohaselt on tunnistajana ütluste andmiHAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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ne reeglina vabatahtlik, tunnistajale hüvitatakse kulud ja makstakse tasu Vabariigi Valitsuse
27.11.2001 määrusega nr 362 “Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-,
korteri- ja päevaraha suurus” kehtestatud tingimustel ning korras. HMS § 39 lg 6 kohaselt kannab tunnistaja kaasamise kulud isik või haldusorgan, kelle taotlusel tunnistaja kaasati.
• eksperdi arvamus. Ekspert on isik, kellel on eriteadmised valdkonnas, mida on vaja tõendamise seisukohalt oluliste asjaolude väljaselgitamisel. Eksperdiks haldusmenetluses võib olla
ekspertiisiasutuse ekspert või muu oma ala asjatundja. Ekspert annab arvamuse üksnes nende asjaolude kohta ja ekspertiisimaterjali alusel, mille kohta menetleja on temale küsimusi
esitanud. Ekspert ei otsusta iseseisvalt, millised asjaolud omavad õiguslikku tähendust ega
tuvasta asjaolusid, vaid seda teeb haldusorgan hinnates eksperdi arvamust kogumis muude
tõenditega. HMS § 39 lg 1 ja 4 kohaselt on eksperdina arvamuse andmine reeglina vabatahtlik,
v.a kui eksperdi osalemine on nähtud ette seadusega, eksperdile hüvitatakse kulud ja makstakse tasu Vabariigi Valitsuse 27.11.2001 määrusega nr 362 “Tunnistajale või eksperdile raha
väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või
tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus” kehtestatud tingimustel ning korras. HMS § 39 lg 6 kohaselt kannab eksperdi kaasamise kulud isik või haldusorgan, kelle taotlusel tunnistaja kaasati.

6.4.5 Menetlusosaliste ärakuulamine
HMS § 40 lg 1 ja 2 kohaselt peab haldusorgan andma enne haldusakti andmist või isiku õigusi kahjustada võiva toimingu sooritamist menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus
sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Ärakuulamise põhimõtte tõhus realiseerimine
eeldab, et menetlusosalisele on piisavalt täpselt teada, mille kohta ta võib arvamuse ja vastuväited
esitada ning tal peab olema võimalus esitada haldusakti andmise menetluses haldusorganile omalt
poolt küsimuse õigeks otsustamiseks tähtsust omavaid täiendavaid andmeid (RKHK 3-3-1-82-03).
Ärakuulamine pole mitte lihtsalt üks menetlustoimingutest, vaid sellel on haldusakti sisust sõltumata
tähendus hea halduse ja inimväärika suhtumise seisukohalt. Ärakuulamisõiguse mittevõimaldamine
on haldusmenetluse nõuete sedavõrd jäme rikkumine, mis sõltumata haldusakti sisule antavast hinnangust toob kaasa akti kehtetuks tunnistamise (RKHK 3-3-1-23-06). Haldusorganil on kohustus anda
menetlusosalisele enne haldusakti andmist võimalus olla ära kuulatud. Kui asi otsustatakse menetlusosalise kahjuks, siis ei tohi seda teha enne teda ära kuulamata (RKHK 3-3-1-83-11).
HMS § 40 lg 3 on sätestatud erandid, millal haldusorgan võib kaaluda ärakuulamisest loobumist.
Loetletud erandid on erineva õigusliku iseloomuga. Haldusorgan peab lisaks ärakuulamisest loomuse õigusliku aluse äranäitamisele ka sisuliselt kaalutlema, kas see põhjus ka sisuliselt oli piisav isiku
haldusmenetlusse kaasamata jätmiseks. Haldusmenetluse võib läbi viia menetlusosalise arvamust ja
vastuväiteid ära kuulamata, kui:
• viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda;
• menetlusosalise poolt taotluses või seletuses esitatud andmetest ei kalduta kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks;
• asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks;
• arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev haldusaktist või toimingust teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti või toimingu eesmärki;
• menetlusosaline ei ole teada või kui sooritatav toiming puudutab määratlemata hulka isikuid
ja nende kindlakstegemine ei ole mõistliku aja jooksul võimalik;
• haldusakt antakse üldkorraldusena või menetlusosaliste arv on suurem kui 50.
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6.4.6 Põhjendatud kirjaliku otsuse tegemine
Isiku õigus saada kirjalikus vormis ja põhjendatud haldusakt on osa hea halduse põhimõttest. Isikul
peab olema haldusakti põhjendust lugedes võimalik aru saada, miks haldusorgan langetas tema suhtes just sellise otsuse. Samuti on haldusaktis endas kirjas olevad põhjendused ja põhjendused, mis on
kirjas dokumendis, millele haldusaktis viidatakse, hilisema kohtuliku kontrolli aluseks, st reeglina ei
saa haldusorgan pärast kohtus esitada täiendavaid põhjendusi ega tõendeid. Selleks peab haldusakt
ja selle põhjendused olema antud välja kirjalikus vormi viisil, mida ei ole hiljem võimalik märkamatult
muuta.
HMS § 55 lg 1 kohaselt peab haldusakt olema selga ja üheselt mõistetav. HMS § 55 lg 2 kohaselt antakse
haldusakt reeglina kirjalikus vormis. Kui edasilükkamatul juhul on haldusakt antud muus vormis, siis
on isikul, kellel on selleks põhjendatud huvi, õigus taotleda haldusakt väljaandmist kirjalikus vormis
tagantjärele. Kirjalikus haldusaktis märgitakse selle andnud haldusorgani nimetus, haldusorgani juhi
või tema volitatud isiku nimi ja allkiri, haldusakti väljaandmise aeg ning muud õigusaktiga ettenähtud
andmed (HMS § 55 lg 4).
Kirjalik haldusakt (HMS § 51 lg 1) ja soodustava haldusakti andmisest keeldumine (HMS § 56 lg 1) peab
olema kirjalikult põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. (HMS § 56 lg 1) Haldusakti põhjenduses tuleb
märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus (HMS § 56 lg 2). Haldusakti faktiliseks aluseks on
tõenditega tõendatud asjaolud, millel on asja otsustamisel õiguslik tähendus. Haldusakti põhjenduses
peab olema välja toodud milliste tõenditega mingi asjaolu on tõendatud. Haldusakti andmise faktilist
alust ei pea põhjenduses näitama, kui haldusakti adressaadi taotlus rahuldati ja kolmanda isiku õigusi
ega vabadusi ei piirata (HMS § 56 lg 4). Haldusakti õiguslik alus on õigusnorm või õigusnormid, millele haldusakt tugineb. Õiguslik ja faktiline alus peavad olema omavahel selliselt seostatud, et on aru
saada, milliste asjaolude põhjal haldusorgan normi rakendas. Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti
põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud (HMS §
56 lg 3). HMS § 4 lg 2 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada olulisi asjaolusid ning kaaluda põhjendatud huve. Haldusakti põhjenduses tuleb välja tuua, milliseid täiendavaid asjaolusid või
põhjendatud huve on haldusorgan haldusakti andmisel kaalunud.
Lisaks peab haldusaktis olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta
(HMS § 57 lg 1). Samase ei mõjuta vaidlustamisviite puudumine haldusakti kehtivust, vaidlustamise
tähtaega ega too kaasa muid õiguslikke tagajärgi (HMS § 57 lg 2).

6.4.7 Otsuse kättetoimetamine menetlusosalistele
Erinevalt väärteomenetlusest, kus isik peab ise minema kohtuvälise menetleja juurde otsuse järele,
või kriminaalmenetlusest, kus isik peab osalema kohtuotsuse kuulutamisel, on haldusmenetluses haldusorgan kohustatud enda otsused isikule kätte toimetama. HMS § 61 lg 1 kohaselt jõustub haldusakt
alles selle adressaadile kättetoimetamisest või teatavakstegemisest alates. Seega ei tekki haldusaktist
adressaadile õigusi ega kohustusi enne, kui haldusorgan on haldusakti adressaadile teatavaks teinud
või kätte toimetanud.
HMS § 62 lg 1 kohaselt tehakse soodustav haldusakt menetlusosalisele teatavaks vabas vormis. Seevastu haldusakt, millega piiratakse kellegi õigusi või pannakse kellelegi täiendavaid kohustusi või tunnistatakse kehtetuks või muudetakse varasem soodustav haldusakt, tuleb isikule kätte toimetada.
HMS § 25 lg 1 kohaselt toimetatakse haldusakt, kutse, teade või muu dokument toimetatakse menetlusosalisele kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt:
• kättetoimetamine postiga (HMS § 26). Dokumendi postiga kättetoimetamise korral saadetakse dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil tähtkirjaga. Dokument loetakse menetlusosalisele kättetoimetatuks, kui see on kohale toimetatud menetlusosalise eluvõi asukoha aadressil või kui see on menetlusosalisele postiasutuses allkirja vastu üle antud.
Kui menetlusosaline ei ole haldusorganile oma aadressi muutmisest teatanud, saadetakse
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dokument viimasel haldusorganile teadaoleval aadressil ja sellega loetakse dokument kättetoimetatuks.
• elektrooniline kättetoimetamine (HMS § 27). Dokumendi elektroonilise kättetoimetamise
korral saadetakse dokument taotleja poolt taotluses näidatud elektronposti aadressil. Dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri ning vajaduse korral digitaalne tempel. Dokument
toimetatakse isikule elektrooniliselt kätte, kui isik on sellega nõus.
• haldusorgani poolt kättetoimetamine (HMS § 28). Dokumendi kättetoimetamisel menetlusosalisele dokumendi väljastanud haldusorgani poolt antakse dokument menetlusosalisele kätte allkirja vastu teatisel, millel märgitakse dokumendi üleandmise aeg. Menetlusosalise
esindajale dokumendi kätteandmisel loetakse dokument ka tema volitajale kättetoimetatuks.
Haldusorgan võib dokumendi kätte toimetada tööpäeviti ajavahemikul kella 8.00-st 20.00-ni.
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6.5 Vaidemenetlus ja kohtusse pöördumine

Kui isik leiab, et haldusaktiga rikutakse tema õigusi ja vabadusi, siis ta võib oma õiguste ja vabaduste
kaitseks pöörduda vaidega haldusorgani poole või kaebusega halduskohtu poole (RVastS § 3 lg 4). Isik
ei ole kohustatud enne esitama vaiet, vaid võib reeglina kohe pöörduda kaebusega halduskohtu poole.
Samas tuleb arvestada, et vaidemenetlus on kohtumenetlusega võrreldes oluliselt kiirem ja odavam
(puudub riigilõiv, vaide lahendamise tähtaeg 10 päeva) ning sellel põhjusel võib olla otstarbekas kõigepealt püüda kaitsta enda rikutud õigusi ja vabadusi vaidemenetluses.

6.5.1 Vaie ja vaidemenetlus
HMS § 71 lg 1 kohaselt võib vaide esitada üksnes isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse
käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Teise isiku või üldsuse õiguste ja vabaduste
kaitseks vaiet esitada ei saa, kuid rikkumisele võib juhtida tähelepanu märgukirjas. Vaidemenetluses
korras võib isik nõuda:

• haldusakti või selle osa kehtetuks tunnistamist, v.a seadus ei piira haldusakti osalist vaidlustamist (HMS § 72 lg 1 p 1 ja 2; RVastS § 3);
• ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks (HMS § 72 lg 1 p 3; RVastS § 6);
• viivitust, tegevusetust; taandamisest keeldumist ja haldusakti andmise taotluse tagastamist
(HMS § 72 lg 3);

• vaidlustatud haldusakti täitmise peatamist vaidemenetluse ajaks, kui see on vajalik avaliku
huvi, haldusakti adressaadi või kolmanda isiku õiguste kaitseks (HMS § 81).
Vaie esitatakse haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani kaudu haldusorganile, kes
teostab haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet (HMS
§ 73 lg 1).
Vaiet lahendav haldusorgan võib teha järgmisi menetlustoiminguid (HMS § 82):
• nõuab vajaduse korral asjaomaselt haldusorganilt välja haldusakti kohta käivad dokumendid;
• teostab vajaduse korral paikvaatlust;
• kasutab vajaduse korral eksperti;
• nõuab vajaduse korral haldusakti andnud haldusorganilt kirjalikke selgitusi;
• kuulab ära asjast huvitatud isikute seletused;
• lahendab haldusakti täitmise peatamise küsimusi;
• teeb vaide esitanud isikule ja teistele asjast huvitatud isikutele teatavaks asja arutamise aja ja
koha.
Vaiet sisuliselt lahendades on haldusorganil õigus vaideotsusega (HMS § 85):
• rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada
haldusakti faktilised tagajärjed;
• rahuldada vaie ja teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja
uueks otsustamiseks;
• teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
• jätta vaie rahuldamata.
Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda 30 päeva
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jooksul vaideotsuse kättesaamisest kaebusega halduskohtusse (HMS § 87 lg 1). Halduskohtule esitatavas kaebuses taotleb isik tema õigusi ja vabadusi rikkuva haldusakti tühistamist või haldusakti
andmist või toimingu sooritamist või asja uut otsustamist, mitte vaideotsust. Vaideotsuse tühistamist
võib halduskohtule esitatavas kaebuses nõuda: 1) koos nõudega, mis jäeti vaideotsusega osaliselt või
täielikult rahuldamata, või 2) vaideotsusega on isiku õigusi rikutud muul viisil kui vaide osaline või täielik rahuldamata jätmine (HMS § 87 lg 2).

6.5.2 Kaebus halduskohtule
HKMS § 2 lg 1 kohaselt on halduskohtumenetluse ülesanne eelkõige isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel. HKMS § 44 lg 1 kohaselt võib kaebusega halduskohtusse pöörduda isik üksnes oma õiguse kaitseks. Tühistamiskaebuse võib esitada 30 päeva jooksul
kaebajale haldusakti teatavaks tegemisest arvates (HKMS § 46 lg 1). Kohustamiskaebuse võib esitada
30 päeva jooksul kaebajale haldusakti andmisest või toimingu tegemisest keeldumise teatavakstegemisest arvates. Haldusorgani tegevusetuse või viivituse korral võib kohustamiskaebuse esitada ühe
aasta jooksul haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks ettenähtud tähtaja möödumisest. Kui
sellist tähtaega ei ole sätestatud, võib kohustamiskaebuse haldusorgani tegevusetuse või viivituse
korral esitada kahe aasta jooksul haldusakti või toimingu taotlemisest arvates. (HKMS § 46 lg 2)
Halduskohtumenetlus algab kohtule kaebuse esitamisega (HKMS § 37 lg 1). Enne kaebuse menetlusse
võtmist kontrollib kohus kaebuse lubatavust ja enda pädevust ning muid formaalseid küsimusi ja võib
jätta kaebuse käiguta. Kaebusega võib nõuda:
• haldusakti osalist või täielikku tühistamist (tühistamiskaebus);
• haldusakti andmist või toimingu tegemist (kohustamiskaebus);
• haldusakti andmise või toimingu tegemise keelamist (keelamiskaebus);
• avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju hüvitamist (hüvitamiskaebus);
• haldusakti või toimingu õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamist (heastamiskaebus);
• haldusakti tühisuse, haldusakti või toimingu õigusvastasuse või muu avalik-õiguslikus suhtes
tähtsust omava faktilise asjaolu kindlakstegemist (tuvastamiskaebus).
Kaebuses märgitakse (HKMS § 38 lg 1):
• kaebaja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
• teiste menetlusosaliste nimed, aadressid ja sidevahendite andmed;
• kaebaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed, kui kaebajal on esindaja;
• halduskohtu nimetus;
• kaebuse nõue vastavalt HKMS §-le 37;
• vaidlusaluse haldusakti või toimingu sisu, nimetus, kuupäev, number ja selle andnud või teinud
haldusorgan, kui nimetatud andmete esitamine on võimalik;
• kaebuse faktiline põhjendus;
• tõendid, mis kinnitavad kaebaja poolt väidetavaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;
• kuidas ja millal sai kaebaja teada vaidlustatud haldusaktist või toimingust;
• kas kaebaja soovib asja arutamist istungil, kirjalikus menetluses või lihtmenetluses;
• kaebuse lisade nimekiri.
Kaebuses võib esitada ka esialgse õiguskaitse taotluse, samuti taotluse otsuse täitmise tähtaja või
muude otsuse täitmise oluliste tingimuste kindlaksmääramiseks HKMS § 168 kohaselt.

66

Vastutava isiku koolitusmaterjal

7. KAASUSÜLESANDED

7.1 Tuleohutuse seaduse rakendamine objektil
1.

Päästeameti inspektor Priit Tuular külastab 15.04.2013 seoses enda hiljutise vigastusega haigla
ambulatoorset vastuvõttu, et kontrollida luu ja kõõlust kinnikasvamist. Ligi kuu aega tagasi, kui
ta käis samas osakonnas kipsi eemaldamas, märkas ta mitmeid rikkumisi. Kuna siis viibis Priit
Tuular viibis töövõimetuslehel ning tema avaliku võimu volitused olid peatunud, siis ei reageerinud ta tookord nähtule. Seekord on inspektor Priit Tuular võtnud kaasa mapi ühes blankettide
ja kirjutusvahendiga, töötõendi ja fotoaparaadi. Kohe pärast arsti vastuvõtu lõppu, pöördub
inspektori Priit Tuular valvelauda, tutvustab ennast Päästeameti ametnikuna ning palub kutsuda kohale hoone tuleohutuse eest vastutav juhatuse liige või muu töötaja ning esitab valvelaua
töötaja palvel enda ametitõendi ning selgitab, et soovib teostada haigla ambulatoorse vastuvõtu ruumides paikvaatlust seoses tuleohutusnõuete kontrollimisega.
Umber veerandtunni pärast saabub valvelauda haigla peaarst Teet Kanarbik, kes keeldub ruumide vaatlusel osalemast põhjendusega, et temale ei ole saadetud tuleohutusülevaatuse kohta
kahte nädalat ette teadet. Kui inspektor Priit Tuular jääb endale kindlaks ning hoiatab, et viib
toimingu läbi ilma valdaja esindaja juuresolekuta, leiab peaarst siiski võimaluse ruumide vaatluse juures viibida, kuid kirjutab hiljem protokollile “Vaatlus on tühine, mind pole kirjalikult ette
teavitatud. //allkiri// dr.Kanarbik 15.04.2013”. Paikvaatlus toimub haigla ambulatoorse vastuvõtu
koridoris A1, sest koridor A2 on seoses toimuva remondiga suletud. Vaatlus algab kell 13:23 ja
lõppeb 13:48. Vaatluse ajal viibib koridoris A1 hinnanguliselt 50—60 patsienti ning 25 arsti ja
õde, aga peaarst dr Kanarbik’u selgituse kohaselt on hommiku poole inimesi tavaliselt rohkem
ja töötab ka rohkem kabinette, aga ülekoormus on osaliselt tingitud koridori A2 remondiga.
Vaatluse käigus selgub, et koridor A1 moodustab ühe tuletõkkesektsiooni, milles on 13 vastuvõtu kabinetti, kaks sidumistuba ja üks proovide võtmise ruum ning eraldi ruum arstidele ja õdedele, samuti avalikult kasutatavad kolm WC-d. A1 koridori pikkus on 55 m, laius 3 m ning kõrgus
2,7 m. Koridori kaudu on võimalik pääseda statsionaarse ravi osakondadesse. Koridoris on kaks
evakuatsioonipääsu, millest üks on koridori peauksest (ukse laius 180 cm ja kõrgus
210 cm) ning teine tavalise (80 cm laia ja 210 cm kõrge) ukse kaudu otse välja (see uks on
lukustatud ja tähistatud sildiga “Ainult töötajatele”). Tuletõkkeukse tunnustele vastab üksnes
koridori peauks ja statsionaarsete haigete osakonda viiv uks. Vaatlusel nähtub, et koridoris
A1 on kummagi seina äärde lahtiselt pandud puidust toolid laiusega ca 40 cm (kokku 47 tooli).
Samuti on koridori A1 seinte äärde lükatud 3 ratastel voodit ja üks ratastool. Haigla peaarsti dr
Kanarbik’u selgituste kohaselt ei ole haiglas midagi imelikku selles, et koridorides on ratastel
voodid või ratastoolid ning statsionaarse või intensiivravi osakondades on selliseid voodeid hulga rohkem. Mõlemad koridori peaukse pooled on väikse klotsiga fikseeritud lahtisesse asendisse, mis on peaarsti sõnul vajalik selleks, et iga patsient või arst, kes päeva jooksul kümneid
kordi samast uksest käima peab, seda iga kord ei sikutaks. Koridorides olid olemas evakuatsiooniteed tähistavad sildid, aga seintel polnud ühtegi evakuatsiooniplaani. Samuti ilmnes, et
kohtadele, kus varem olid olnud tulekustutid, olid need ümber paigutatud kabinettidesse, mille
kohta peaarst dr Kanarbik selgitab, et uudishimulikud külastajad neid ei näpiks. Koridorides
oli suhteliselt hämar, sest põles iga teine lamp. Inspektor Priit Tuular koostab jooksvalt vaatluse kohta protokolli, mille lisadena joonistab kummastki koridorist skeemi, millesse märgib
voodite, ratastoolide ja toolide asukohad evakuatsioonipääsude asukohad ning eemaldatud
tulekustutite asukohad. Vaatamata haigla peaarsti dr Kanarbik’u protestidele teeb inspektor
Priit Tuular koridoridest ka pilte, nii et lisaks mööblile jäävad piltidele ka hetkel kohal viibivad
patsiendid. Paikvaatluse protokoll koostatakse kohapeal ja enne lahkumist võimaldab inspektor Priit Tuular vaatlusel osalenud dr.Kanarbik’ul protokolli läbi lugeda ja sellele oma allkirja
tutvumise kohta märkida (millele dr Kanarbik lisab ülalkirjeldatud märkuse).
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ülesanne: Kaasuses on kirjeldatud olukorda, kus objektil esineb erinevaid tuleohutuse probleeme või tuleohutusnõuete rikkumisi. Osaleja peab vastama esitatud küsimustele, kasutades
vastamisel tuleohutusalaseid õigusakte ning viidates konkreetsele õigusakti sättele, millest
vastus küsimusele tuleneb.
Küsimus

Küsimus

1) Kas riikliku järelevalve ametnik
võib alustada menetlust kaasuses
kirjeldatud viisil või tuleb vaatlusest
kirjalikult ette teavitada?

2) Kui palju peab olema evakuatsiooniväljapääse ja kas kaasuses
kirjeldatud väljapääsud on piisavad
evakuatsiooni tagamiseks?

3) Kas evakuatsiooniteeks olevas koridoris võib olla lahtisi toole,
ratastel voodeid ja ratastoole? Kas ja
milliseid piiranguid selles õigusaktides on sätestatud?

4) Kas tulekustutid peavad olema
koridori seina peal või võib neid
paigutada ka arsti vastuvõtu kabinettidesse (eeldusel, et kõiki kabinette
kogu aeg ei kasutata)?

5) Kas ja millistel tingimustel võib
tuletõkkeukse fikseerida lahtisesse
asendisse? Kas seda võib teha puu
klotsi vms asjaga?

68

Vastutava isiku koolitusmaterjal

7.2 Dokumentatsiooni vastavus nõuetele
2.

Kontrollides asutuste poolt enesekontrolli tuleohutusaruannete esitamist märkab Päästeameti inspektor Priit Tuular, et Rammula Haigla ei ole 2012.a kohta enesekontrolli tuleohutusaruannet esitanud. Päästeameti inspektor Priit Tuular koostab ja saadab 06.01.2013
seisuga välja teavitused kõigile enesekontrolli tuleohutusaruande esitamata jätnud isikutele,
sh Rammula Haiglale, milles palub enesekontrolli tuleohutusaruande viivitamatult Päästeametile saata. 18.02.2013 saab ta vastuseks Rammula Haigla majandusjuhatajalt Andres
Paisjärv’elt järgmise kirja: “Kuna minule ei ole keegi teavitanud, et tuleb koostada enesekontrolli
auranne, siis palun mind vabandada. Teine kord palun saata meeldetuletus õigeaegselt. Olen siin
haiglas tööl alles mullu aasta märtsist ja kõiki detaile, kuidas on siin kombeks talitada, ei tea. Selle pärast läks natuke kiirustamiseks selle aruandega, aga loodan, et see sobib.” millele oli lisatud
Rammula Haigla 2012.a enesekontrolli tuleohutusaruanne.
26.02.2013 läheb inspektor Priit Tuular kohapeale Rammula Haiglasse, et kontrollida enesekontrolli tuleohutusaruande vastavavust tegelikkusele ja juhtida tähelepanu dokumendis
esinevatele puudustele. Enda saabumisest on ta telefoni teel teavitanud haigla sekretär-juhiabi ning teavitamine on protokollitud toimikusse. Kohapeal võtab majandusjuhataja Andres Paisjärv inspektori vastu ja väidab, et pole veel väga hästi jõudnud külastuseks ette valmistuda, aga annab endast parima. Enesekontrolli tuleohutusaruande ja tegelike asjaolude
võrdlemisel ilmnes aruandes kajastatud mõne “tehtud” punkti all on tegevusi, mis reaalselt
on tegemata (ATS viimane hooldus, elektripaigaldiste tehniline kontroll, evakuatsiooniõppus
vms). Majandusjuhataja Andres Paisjärv selgitab, et ‘see on ilmselt kopeerimisviga, sest võttis
aluseks eelmise aasta enesekontrolli tuleohutuse aruande ning siis olid need asjad ilmselt tehtud.
Kuna tema nüüd uue inimesena ei osanud kohe tuleohutusele tähelepanu pöörata, siis jäid
eelmisel aastal tuleohutuse asjad unarusse.’ Samal põhjusel, nagu selgub, ei ole enesekontrolli
aruandes vahetatud ära ka omaniku nime (2012.a mais lõpetatud SA Rammula Haigla ja selle
varad võõrandati Lõuna-Eesti Haigla SA’le, aga omanikuvahetus aruandes ei kajastu). Seoses
omaniku vahetusega vahetusid ka ca 30% töötajatest ning uutele töötajatele ei ole tuleohutusalast koolitust korraldatud. Samas ei ole enesekontrolli tuleohutusaruandes peetud vajalikuks koolituse korraldamist, kuna enamus töötajaid on läbinud tuleohutusalase koolituse
ja evakuatsiooniõppused. Samuti on 2012.a alustanud tegevust taastusravi keskus, mille
kohta puuduvad enesekontrolli tuleohutusaruandes üldse andmed.
Inspektor Priit Tuular selgitab, et nende rikkumiste osas alustab ta Andres Paisjärve suhtes
kolm väärteomenetluse alljärgnevas: a) seoses sellega, et 2012.a jooksul pole Rammula
Haiglas enesekontrolli teostatud, TuOS § 42 lg 1 alusel; b) seoses sellega, et enesekontrolli
tuleohutuse aruanne oli tähtpäevaks esitamata, TuOS § 43 lg 1 alusel ning eraldi c) seoses
sellega, et esitatud enesekontrolli tuleohutusaruandes on esitatud valeandmeid, TuOS § 43
lg 1 alusel. Inspektor Priit Tuular teeb Andres Paisjärv’ele ettepaneku menetleda need kolm
rikkumist kiirmenetlustes ning selgitab sellega seoses isiku õigusi ja kohustusi kiirmenetluses. Samuti selgitab inspektor Priit Tuular, et teeb Lõuna-Eesti Haigla SA’le ettekirjutuse
nõuetekohase enesekontrolli tuleohutusaruande esitamiseks ühes hoiatusega rakendada
sunniraha 3200 EUR. Lisaks soovib inspektor tutvuda ka tulekahju korral tegutsemise plaaniga ja kontrollida selle õiguspärasust ja tegelikkusele vastavust.
ülesanne: Kaasuses on kirjeldatud olukorda, kus objekti valdaja on jätnud koostamata või
esitamata tuleohutusalaseid dokumente või esineb dokumentides olulisi puudusi. Osaleja
peab vastama esitatud küsimustele, kasutades vastamisel tuleohutusalaseid õigusakte ning
viidates konkreetsele õigusakti sättele, millest vastus küsimusele tuleneb.
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Küsimus
1) Mis kuupäevaks tuleb enesekontrolli tuleohutusaruanne Päästeametile esitada? Kas ja kui pikalt ette peab
Päästeamet isikuid ja asutusi tähtpäeva lähenemisest teavitama?
2) Kas isik vastutab enesekontrolli
tuleohutusarus esinevate vigade
eest? Kas vigade kõrvaldamiseks saab
teha ettekirjutuse või määrata selle
eest karistust?
3) Kas enesekontrolli tuleohutusaruanne sisaldab andmeid tulekahju
korral tegutsemise plaani kohta?
Milliseid?

4) Kas enesekontroll tuleohutusaruanne käsitleb andmeid toimunud
evakuatsiooniõppuste kohta?

5) Kas enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisel tuleb hinnata
töötajate oskust tegutseda tulekahju
korral?
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7.3 Objekti vastutava isiku ja valdaja kohustused
3.

SA’le Haigla kuulub haiglakorpus, milles on nii ambulatoorne vastuvõtt, kui ka statsionaarne
ravi, samuti osutab SA Haigla kiirabiteenust ning neil on hästi välja arendatud erakorralise
meditsiini osakond, röntgenoloogia osakond ja labor. SA Haigla tegeleb aktiivselt ka õppe- ja
teadustööga ning neil on häid kontakte Meditsiinikooliga, samuti teevad nad aktiivselt koostööd ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja teiste meditsiiniasutustega. Igal aastal korraldavad
nad mõned üldsusele suunatud tervislikke eluviise propageerivad üritused. Haiglakorpuses
on lisaks haigla enda ruumidele ka lillepood, söökla, kohvik, apteek, kaks kioski ning eraldi
sissekäiguga pangakontor ja rõivapood. Lillepoe osas on sõlmitud rendileping AS-ga FloraEst,
kohviku pidamiseks on sõlmitud rendileping OÜ-ga Kohvik, söökla ruumid on antud üürile AS-le
Kodune Eine, samuti on sõlmitud rendilepingud apteegi ja kioskite pidajate, panga ja võivapoe
omanikuga.
Kogu haiglakorpusesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Mõnesse
haigla osakonda on paigaldatud ka automaatsed tulekustutussüsteemid ja suitsueemaldussüsteemid. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on seadistatud selliselt, et mistahes
häire edastatakse koheselt Häirekeskusesse. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
hooldamiseks on sõlmitud leping ATS-Hooldus OÜ-ga ning lepingu kohaselt on ATS-Hooldus OÜ
kohustatud vähemalt kord kvartalis eelnevalt SA-ga Haigla kokkulepitud ajal teostama automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldust. Praktikast teatab ATS-Hooldus OÜ umbes
nädal ette e-posti teel järjekordse hoolduse täpse kuupäeva ja kellaaja ning SA Haigla majandusküsimuste eest vastutav juhatuse liige Priit Tuula edastab selle info haigla osakondadele
ning kõigile haigla rentnikele palvega tagada ATS-Hooldus OÜ’le juurdepääs kõigisse haiglakorpuse ruumidesse, millesse on paigutatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andur.
SA Haigla ja üürnike vahelistes üüri- ja rendilepingutes on küll säte, mille kohaselt “omanik võib
kontrollida ruumide korrasolekut ja nõuetekohast kasutamist, ajal, millal ruume tavaliselt kasutatakse majandustegevuses, teatades sellest ette vähemalt 24 tundi”, aga täpsemat regulatsiooni
andurite kontrollimise kohta ei ole.
Esmaspäeval 15.04.2013 14:27 saabus Häirekeskusesse häire SA Haigla haiglakompleksist. Haigla valvekeskusest märgati häiret ja selgitati välja, et häiresse oli läinud kohviku ruumides asuv
andur. Viivitamatult selgitati välja, et kohvikus ei ole põlemist ning tegemist on valehäirega.
Vastav teave edastati ka Häirekeskuse päästekorraldajale, kes haiglast saadud teabe põhjal väljasõidu tühistas ning teabe valehäire kohta menetlusbüroole. Järgmisel päeval teostas menetlusbüroo juhtivinspektor Enn Kari riikliku järelevalvet SA Haigla ruumides ning võttis vaatluse
käigus lahti mitmeid andureid. Häire andnud ja mitmed teised andurid (sh sööklas ja lillepoes
olevad andurid) olid tolmu täis, neis oli putukakorjuseid ja ilmselgelt ei olnud neid mõnda aega
puhastatud; samas kui haigla osakondades olevad andurid olid puhtad ja hooldatud. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduspäevikus märkmeid nende anduritel esinevate puuduste kohta ei olnud ning päeviku kohaselt oli andureid kontrollitud 29.03.2013 ning
ühtegi puudust ei tuvastatud. Vastuseks juhtivinspektor Enn Kari telefoni teel esitatud küsimustele saatis ATS-Hooldus OÜ e-posti teel kinnituse, mille kohaselt on SA-d Haigla 29.03.2013
teavitatud probleemist, et samal päeval 16:30—18:00 kavandatud hoolduse ja andurite kontrolli
raames ei olnud võimalik siseneda kohviku, söökla ega lillepoe ruumidesse, sest need olid suletud ja valdajaid ei viibinud kohal. Samuti nähtub e-kirjast, et probleem polnud esmakordne ning
sellele oli ka eelmisel korral 27.12.2012 läbiviidud hoolduse tulemuste teavitamisel tähelepanu
juhitud. Kummagi puuduse kohta hoolduspäevikus andmeid ei ole. Hoolduspäevikus puuduvad
üldse andmed 27.12.2012 toimunud hoolduse kohta.
Lisaks sellele tuvastab juhtivinspektor Enn Kari, et kohvikus on ühe viie pistikuga pikendusjuhtmesse, mille maksimaalne võimsus tootja tähistuse kohaselt on 3500 W, ühendatud veekeetja,
mikrolaineahi ja veel kolm seadet kokku võimsusega 5200 W. Pistiku lähemal vaatlemisel ilmneb pistikus väikseid “kõrbemise” tunnuseid.
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3.

Vaatluse tegemise ajal kohviku ruumides on kohviku esise koridori ja haigla fuajee vaheline
tuletõkkeuks fikseeritud tooliga lahtisesse asendisse. Kohviku töötaja selgitab, et uks on kohviku lahtioleku ajal kogu aeg lahti, et kliendid oskaksid kohvikusse tulla. Lisaks toimub hetkel
kauba toomine kohvikusse ning raskeid karpe tassiv transporditööline ei saaks muidu uksest
sisse. Sellest, et tegemist on tuletõkkeuksega, kuulevad nii kohviku töötaja, kohviku juhataja kui
ka transporditööline esimest korda. Kohviku töötajat ei ole tuleohutusalaselt koolitanud ega
juhendanud.
ülesanne: Kaasuses on kirjeldatud olukorda, kus objektil esineb erinevaid tuleohutuse probleeme või tuleohutusnõuete rikkumisi. Osaleja peab vastama esitatud küsimustele, kasutades
vastamisel tuleohutusalaseid õigusakte ning viidates konkreetsele õigusakti sättele, millest
vastus küsimusele tuleneb.

Küsimus

Osaleja vastus

1) Kas haigla vastutavat isikut saab
võtta väärteomenetluses vastutusele
ATS hoolduspäeviku puuduliku täitmise eest? Kas SA-d Haigla saab võtta
sama teo eest vastutusele?
2) Kas ettekirjutus andurite puhastamiseks või rikkis andurite asendamiseks tuleb teha SA-le Haigla või
ATS-Hooldus OÜ-le?

3) Kas ja mis tingimustel saab SA-d
Haigla võtta väärteomenetluse korras
vastutusele selle eest, et kohviku ruumides olevad andurid olid puhastamata? Kas asjaolu, et see võis tingida
valehäire mõjutab vastutust?
4) Kas ja mis tingimustel saab võtta
OÜ-d Kohvik vastutusele selle eest, et
seadme kasutamisel ei järgitud tootja
juhiseid ja põhjustati sellega tuleoht?

5) Kas OÜ Kohvik töötajat, kes fikseeris tuletõkkeukse lahtises asendis,
saab võtta vastutusele väärteo eest?
Kas ja kellele saab teha ettekirjutust
tuletõkkeuste suletuna hoidmise
tagamiseks (sh kas selline ettekirjutus
on üldse võimalik)?
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7.4 Menetlusosalised ja nende vastutus
4.

Rammula Haigla meditsiiniõde Nadja Mullat läheb puhkepausi ajal suitsetama. Kuna haigla
territooriumil ei ole suitsetamine üldiselt lubatud, siis läidab varju kõrvalisse kohta keldriruumi. Mõnda aega pärast sigareti läitmist rakendub sigareti suitsust tingitult tööle suitsuandur, sellega koos kogu automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kuivõrd süsteem
on ühendatud otse Häirekeskusega, siis põhjustab sellega ka päästemeeskondade väljasõidu.
Kohale saabudes teeb päästemeeskond kindlaks, et tulekahju ei ole ning turvakaamerate
järgi tuvastatakse kiirelt ka see, et päästemeeskonna valeväljasõidu põhjustas meditsiiniõde Nadja Mullat. Päästeamet alustab väärteomenetluse KarS § 278 alusel eriteenistuse
valeväljasõidu põhjustamise kahtluse suhtes. Meditsiiniõde Nadja Mullat annab väärteomenetluses järgmised ütlused: “Mulle oli selgitatud, et meditsiinitöötajale ei sobi suitsetada
patsientide silma all, kuna meie peame tagama nende tervise ja hügieeni. Haigla ruumides ei
ole enam ühtegi suitsetamise kohta, nii et kus ma peaksin siis suitsu tegema, kui hästi vajadus
tuleb. Ma läksin alla keldrisse varju, et kellelgi ees ei oleks. Keegi ei ole mulle selgitanud, et keldris
on sellised andurid, et kui suitsu ette paned, siis on kohe päästemeeskond kohal. Mul ei olnud
mingit teadmist, et minu suits võiks mingi alarmi tekitada. Ma ise olin ka sellest väga ehmunud ja
kahetsen.” Samuti selgub väärteomenetluses, et meditsiiniõde Nadja Mullat’ile ega ühelegi
teisele töötajale ei ole tulekahju korral tegutsemise plaani allkirja vastu tutvustatud. Samuti
ei ole allkirja vastu tutvustatud ühtegi asutusesisest dokumenti, milles oleks keelatud siseruumides või haigla territooriumil suitsetada või kasutada lahtist tuld.
ülesanne: Kaasuses on kirjeldatud olukorda, kus objektil esineb erinevaid tuleohutuse
probleeme või tuleohutusnõuete rikkumisi. Osaleja peab vastama esitatud küsimustele,
kasutades vastamisel tuleohutusalaseid õigusakte ning viidates konkreetsele õigusakti
sättele, millest vastus küsimusele tuleneb.

Küsimus

Osaleja vastus

1) Kas meditsiiniõde saab võtta vastutusele KarS § 278 valeväljasõidu põhjustamise eest? Millist tähtsust omab see, kui ta ei
teadnud, et signaal läheb otse Häirekeskusesse?
2) Kas haigla juhtivtöötajat saab võtta
vastutusele selle eest, et ta ei ole töötajat
teavitanud sellest, et suitsetamine on keelatud ja võib põhjustada päästemeeskonna
väljasõidu?
3) Kas haigla omanikku saab võtta
vastutusele KarS § 278 meditsiiniõe poolt
põhjustatud eritalituse vale väljasõidu põhjustamise eest?
4) Kas haigla omanik võiks vastutada
ATS valehäire põhjustamise eest? Kas ja
milliseid meetmeid ei ole haigla omanik
rakendanud?
5) Kas, millise õigusnormi alusel ja
millises dokumendis peab haigla keelama
töötajatel siseruumides või haigla territooriumil suitsetamise?
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KOKKUVÕTE
Ravi- ja hoolekandeasutused vastutavad patsientide ja hoolealuste tervise, füüsilise ja vaimse heaolu
eest, niisamuti kui nende turvalisuse eest. Kahjuks ei ole harvad juhtumid, kus patsient või hoolealune
enda hooletu või piiratud arusaamisvõimest tingitult põhjustab tuleohu või –kahju. Samuti on ravi- ja
hoolekandeasutustes palju seadmeid, mis võivad tehnilise rikke või inimliku vea tõttu süttida. Olgu tulekahju või selle ohu põhjus inimlik või tehniline, ravi- või hoolekandeasutuse ruumid peavad vastama
nõuetele, mis võimaldab inimesi evakueerida ja teha tõhusalt päästetöid ning personal peab oskama
asjatundlikult ja kiiresti tegutseda. Vastutav isik on ravi- või hoolekandeasutuse omaniku või valdaja
poolt määratud isik, kes on isiklikult vastutav objekti ja sellel toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele
vastavuse eest. Vastutav isik ei pea kõiki omaniku või valdaja ülesandeid ise täitma, kui asutuses on
tuleohutuse konsultant või muu asjatundja, ent ta peab teadma omaniku või valdaja kohustusi, olulisemaid dokumente ja tähtaegu, mis ajaks peavad dokumendid olema koostatud või tegevused tehtud
ning kellele esitatud. Kordame siinkohal üle kõige olulisemad dokumendid ja tegevused, mida ravi- ja
hoolekandeasutuses tuleb teha.
Tabel 6: Ülevaade ravi- ja hoolekandeasutuse kohustustest tuleohutuse alal

Dokument või tegevus

Õiguslik alus

Mis tähtajaks?

Kellele esitatakse?

1) enesekontrolli tuleohutusaruanne

TuOS § 4 lg 2 ja
SiM.m 10.02.2011
nr 1

üks kord aastas,
esitatakse vahemikus 1. jaan.-31. okt.

Päästeamet

2) tulekahju korral tegutsemise plaan

TuOS § 6 lg 4 ja
SiM.m 01.09.2010
nr 43 § 3—§ 14

tehakse teataühekordne, kuni
muutmise vajaduse vaks asutuse
töötajatele
tekkimiseni

3) tulekahjuõppus ja selle kirjaliku kokkuvõtte koostamine

TuOS § 6 lg 4 ja
SiM.m 01.09.2010
nr 43 § 15—§ 18

üks kord aastas,
kokkuvõte 1 kuu
jooksul pärast õppuse toimumist

tehakse teatavaks töötajatele
ja õppusel osalejatele

4) toimepidevuse riskianalüüs

HOS § 38 ja SiM.m
08.06.2010 nr 16

ühekordne, kord
kahe aasta jooksul
hinnatakse analüüsi ajakohasust

elutähtsat
teenust korraldavale asutusele
(Sotsiaalministeerium)

5) toimepidevuse plaan

HOS § 39 ja SiM.m
08.06.2010 nr 17

ühekordne, kord
kahe aasta jooksul
hinnatakse analüüsi ajakohasust

elutähtsat
teenust korraldavale asutusele
(Sotsiaalministeerium)

Käesolev konspekt annab ülevaate vastutava isiku seisukohalt kõige olulisematest õigusaktidest ja
menetlustest. Konspekti peamine eesmärk on anda vastutavale isikule ettekujutus sellest, millised
üldse on ravi- ja hoolekandeasutuse kohustused tuleohutuse alal, millises menetluses võib riik sekkuda ravi- ja hoolekandeasutuse tegevustesse ja millised menetluse alaliigid üldse esinevad. Tegemist on
ülevaate-konspektiga, mille põhjal omandatavad teadmised ei ole reeglina piisavad iseseisvaks tegutsemiseks haldus-, väärteo- ega kriminaalmenetluses, ning konkreetsetel juhtudel on vastutaval isikul
soovitav konsulteerida tuleohutuse konsultandi või õigusala asjatundjaga.
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KASUTATUD ALLIKAD
avaliku teabe seadus (vastu võetud 15.11.2000; jõustunud 01.01.2001; RT I 2000, 92, 597; 19.12.2012, 4);
haldusmenetluse seadus (vastu võetud 06.06.2001; jõustunud 01.01.2002; RT I 2001, 58, 354;
23.02.2011, 8);
hädaolukorra seadus (vastu võetud 15.06.2009; jõustunud 24.07.2009; RT I 2009, 39, 262; 30.10.2012, 2)
karistusseadustik (vastu võetud 06.06.2001; jõustunud 01.09.2002; RT I 2001, 61, 364; 20.12.2012, 12);
korrakaitseseadus (vastu võetud 23.02.2011; jõustumine reguleeritud eraldi seadustega;
RT I, 22.03.2011, 4);
kriminaalmenetluse seadustik (vastu võetud 12.02.2003; jõustunud 01.07.2004;
RT I 2003, 27, 166; 21.12.2012, 10);
päästeseadus (vastu võetud 05.05.2010; jõustunud 01.09.2010; RT I 2010, 24, 115; 29.12.2011, 206);
riigivastutuse seadus (vastu võetud 02.05.2001; jõustunud 01.01.2002; RT I 2001, 47, 260; 13.09.2011, 11);
tuleohutuse seadus (vastu võetud 05.05.2010; jõustunud 01.09.2010; RT I 2010, 24, 116; 30.12.2011, 39);
väärteomenetluse seadustik (vastu võetud 22.05.2002; jõustunud 01.09.2002;
RT I 2002, 50, 313; 04.07.2012, 14);
siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja
tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” (RT I 2010, 63, 467);
siseministri 08.06.2010 määrus nr 16 “Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend” (RT I 2010, 33, 179)
siseministri 08.06.2010 määrus nr 17 “Toimepidevuse plaani koostamise juhend” (RT I 2010, 33, 180);
siseministri 10.02.2011 määrus nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tule-ohutusaruandele
ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” (RT I, 15.02.2011, 5; 29.12.2011, 92);
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”
(RT I 2004, 75, 525; 2007, 53, 357);
Vabariigi Valitsuse 27.11.2001 määrusega nr 362 “Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord
ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-,
korteri- ja päevaraha suurus” (RT I 2001, 93, 570; 03.12.2010, 6);
Riigikohtu halduskolleegiumi 14.01.2004 kohtuotsus asjas nr 3-3-1-82-03;
Riigikohtu halduskolleegiumi 19.12.2006 kohtuotsus asjas nr 3-3-1-23-06;
Riigikohtu halduskolleegiumi 22.03.2012 kohtuotsus asjas nr 3-3-1-83-11;
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 18.09.2003 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-102-03
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 08.10.2003 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-108-03;
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 23.03.2004 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-7-04
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 28.09.2004 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-82-04
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 14.01.2005 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-131-04
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 14.01.2005 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-131-04
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Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 23.03.2005 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-9-05
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 15.04.2005 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-22-05
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 09.09.2005 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-70-05
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 10.02.2006 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-145-05
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 27.03.2006 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-4-06
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 02.10.2012 kohtuotsus asjas nr 3-1-1-88-12
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MÕISTED
Risk – kahju tekkimise tõenäosus
Oht – olukord, tegevus mille tulemusel võib tekkida kahju
Üheastmeline evakuatsioon ehk vertikaalne evakuatsioon – patsiendid suudavad iseseisvalt hoonest
kiiresti jõuda täielikult ohutusse kohta.
Horisontaalne evakuatsioon - evakueerimine ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse kohta samal
korrusel
Edasilükatud ehk viivitatud evakuatsioon - kui patsientide või hoolealuste eripärast, raskest haigusest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole otstarbekas koheselt evakueeruda, siis jäetakse hoolealune sinna, kus ta on ning tegeletakse tulekahju likvideerimisega.
Iseseisvad patsiendid – isikud, kelle liikumine ei ole takistatud, nad on võimelised lahkuma hoonest
ilma abita või vajavad vähest abi
Sõltuvad patsiendid – isikud, kes ei ole iseseisvad või täielikult sõltuvad. Sellesse rühma liigitatakse ka
lapsed ja vaimuhaiged või vaimupuudega patsiendid
Täielikult sõltuvad patsiendid - isikud, kes oma seisundi või ravi tõttu sõltuvad täielikult personalist.
(nt intensiivravi, operatsiooniosakonnad, kus liigutamine võib otseselt mõjutada patsiendi seisundit).
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SISSEJUHATUS
Õppemooduli eesmärk on käsitleda ühte riskihindamise metoodikat, mis põhineb rahvus- vahelistel
käsiraamatutel. (Furness & Muckett, 2007) Varasemalt ei ole tuleohutuse valdkonnas süsteemseid riskihaldamise juhendmaterjale Eestis avaldatud. Käesoleva koolitusmaterjali puhul tuleb arvestada, et
tegemist on praktikas esimese tuleohutusriskide hindamise meetodilise koolitusmaterjaliga. Konspekt
on vajalik, aitamaks tervishoiu- ja sotsiaalasutustes tuleohutuskorraldust ellu viia (põhipunktide lõpus
abistavad meelespead ehk kontroll-nimekirjad). Tegemist on üldistatud materjaliga ning igas asutuses
on võimalik neid kohandada vastavalt tegevuste spetsiifikale ning kontrolltegevusi viia läbi hoone(-te)
sse paigaldatud tuleohutuspaigaldiste ja tehnosüsteemide kontrollimise- ja hooldusvajadusest lähtuvalt. (UKGovernment, 2006)
Riskihindamise on sealjuures jagatud järgmisteks etappideks:
1. Riskide väljaselgitamine.
2. Riskirühmade määratlemine.
3. Võimalike riskide ennetamise, välistamise ja mõjude vähendamise planeerimine.
4. Kirjeldamine, teavitamine, juhendamine ja koolitamine.
5. Kokkuvõte.
Tulekahjusid täielikult välistada ei ole ajalooliselt siiani õnnestunud. Sellegi poolest on just teadlik riskihaldus suureks eelduseks tulekahjude ennetamiseks ja vältimiseks haiglates-hooldekodudes, mis
aga omakorda on põhimõtteliselt õigem ja lihtsam tegevus kui tulekahju tagajärgedega tegelemine.
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1. TULEKAHJURISKIDE JUHTIMINE
Tuleohutuse riskide juhtimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et tulekahjude esinemise tõenäosus tuleb
viia miinimumini ning võimalike tulekahjude tekkimise ja tule leviku korral peab hoones viibivatel isikutel (töötajatel, patsientidel, külastajatel) olema võimalus pääseda ohutusse kohta lihtsalt ja kiiresti.
Riskianalüüs aitab asutuses analüüsida ohte ja korraldada tegevust nii, et tulekahju vältimise meetmed ja tuleohutuse tagamiseks vajalikud plaanid, süsteemid ja seadmed oleks toimivad. Tuleohutuse
korraldamisel tuleb lähtuda hoones toimuvatest tegevustest ning ehitise eripäradest.
Tulekahju riskide hindamine on analüüsiv ning metoodiline vaatlus asutuse ruumides; hinnang tegevustele ning tõenäosusele, et tulekahju võib tekkida ning kahjustada ruumides viibivaid inimesi, vara
või ümbruskonda.
Tulekahju riskihindamise eesmärgid on :
• teha kindlaks tulekahju tekkimise võimalused;
• riski esinemise korral vähendada ohu tekkimise tõenäosust ja mõju;
• riskide juhtimisel otsustada, millised aktiivsed (korralduslikud) ja passiivsed (ehituslikud)
meetmed on vajalikud, et hoonesviibivate isikute ohutus oleks tulekahju tekkimise korral maksimaalselt tagatud.
Tulekahju riskide hindamine ei ole hetkel üheselt õigusaktidega määratletud. Küll aga on ettevõtetel
kohustus teha töökeskkonna riskianalüüs töötajaid mõjutavate riskitegurite väljaselgitamiseks. Tulekahjuriskide hindamine on vajalik, kuna see annab asutuse omanikule ning tuleohutuse eest vastutava(-te)le isiku(-te)le põhjaliku ülevaate riskiteguritest.

2. KUIDAS RISKIHINDAMIST LÄBI VIIA?
Tulekahju riskihindamine aitab kindlaks teha tulekahju tekkimise võimalused ja ohutegurid (Haiglate
ja hooldekodude tuleohutusalane riskihindamise keskkonda vaata www.riskihindamine.ee ja lisa 1).
Tulekahju riskide analüüsi saab koostada kas osana üldisest riskianalüüsist või eraldi dokumendina.
Riskihindamise juhendi eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade võimalikest ohtudest ning vastutavatele isikutele lihtsad kontrollnimekirjad, mille abil riske hinnata.
Suur osa infot, mille alusel tulekahjude tekkimise riski hinnata, võib tulla asutuse töötajatelt ja nendelt
isikutelt, kellel on asutusega kokkupuude. Seda infot on ruumide ülevaatuse ja hindamise alusel vaja
vastavalt kas muuta või selle alusel täiendada ohuhinnanguid. Riskihindamise puhul on oluline varuda
piisavalt aega, et hindamine oleks süstemaatiline, praktilise väärtusega ja põhjalik.
Hindamisel tuleb arvestada kõigi hoones viibivate isikutega ja lähtuda hoone kõikidest ruumidest, ka
nendest, mida kasutatakse harva. Mõnest väiksemate ruumidega alast (näiteks eraldatud perearsti
ruumid) võib hindamisel lähtuda kui tervikust. Suuremal alal paiknevates ruumides, näiteks diagnostika ja palatite või hoolealuste ruumid, võib olla otstarbekas jagada need kas korrustena või osakondadena, arvestades ka ruumide paiknemise piire (näiteks söögiruumid, abiruumid, kontoriruumid,
koridorid, trepikojad või evakuatsiooniteed).
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Tabel 1: Riskihindamise etapid

5 ASTET RISKIDE HINDAMISEKS

1

Tuvastage tulekahju tekkimise ohud!
Selgita välja:
Süüteallikad
Võimalik põlevmaterjal
Õhu/hapniku juurdepääs

2

Tuvastage riskid inimestele!
Selgita välja:
Inimesed, kes viibivad hoones ja selle territooriumil
Inimesed, kes on eriti ohustatud

3

Hinda, Enneta, Vähenda, Kaitse riskide eest!
Hinda tulekahju tekkimise riske
Hinda inimeste tulekahju ohtu sattumise riski
Enneta ja vähenda tulekahju tekkimise ohte
Enneta ja vähenda tulekahju riski inimestele
Tulekahju avastamine ja inimeste hoiatamine
Tule kustutamine
Väljapääsu teed
Valgustus
Märgid ja suunised
Hooldus

4

Kirjelda, Planeeri, Teavita, Juhenda ja Treeni!
Kirjelda olulised aspektid ja senini tehtud tegevused
Valmista ette õnnetuse korral tegutsemise plaan
Teavita ja juhenda vastutavaid isikuid koostöös ja koordineerides teisi.

5

Ülevaade!
Kaasajasta juhiseid
Vajadusel täienda

Asutuse riske tuleb regulaarselt hinnata!
Juhul, kui ruumid on erinevate otstarvetega ning ei asu piirkondadena, siis on küll keerukam neid klassifitseerida, kuid see ei tähenda, et riskide hindamisega ning ohtudega tegeleda ei tuleks. Vaatamata
asutuse eripäradele või struktuurile tuleb kindlasti igas hoone osas lähtuda asutuse üldisest tuleohutuse korraldusest.
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandja kohustatud tegema riskianalüüsi tööprotsesside kohta töökohal ja võtma kasutusele ning järgima asjakohaseid tehnilisi või organisatsioonilisi
ohutusmeetmed. Juhul, kui riskianalüüsi käigus tuvastatakse, et asutuses läbiviidavate protseduuridega kaasneb tulekahju või tulekahju levimise oht (nt köögis), siis peab sellega arvestama tuleohutuse
riskide hindamisel.
Asutuses peaks olema määratud pädev isik, kes selgitab välja vajalikud ennetus- ja kaitsemeetmed
ning kelle ülesandeks on viia ellu ohutuse tagamiseks vajalikud tegevused. Sõltuvalt asutuse suurusest võib olla nimetatud isik vastava väljaõppe saanud töötaja (näiteks töökeskkonna spetsialist) või
vajaduse korral sisse ostetud teenus kolmandalt isikult, kelle ülesanne on täita neid kohustusi.
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3. TULEKAHJU RISKIDE HINDAMISE VIIS ASTET

3.1 I ASTE. Võimalike tuleallikate tuvastamine
Selleks, et mõista tulekahju tekkepõhjusi ja tule levikut, tuleb tunda põhimõtteid, kuidas tulekahju
tekib ja areneb. Tulekahju arengut iseloomustatakse klassikaliselt nn tulekahju kolmnurga abil: tulekahju tekkimiseks on vajalikud 3 komponenti: süüteallikas (kuumus) + põlevamaterjal (kütus)
+ hapnik. Tinglikult tuleks siia lisada ka neljas komponent, mis pigem tähistab protsessi – katkematu
keemiline ahelreaktsioon.

SÜÜTEALLIKAS

ÕHUHAPNIK

PÕLEVMATERJAL

PÕLEVMATERJALI SEGUNEMINE
ÕHUHAPNIKUGA
Joonis 1: Tulekahju kolmnurk1

Kui välistada üks nendest komponentidest, ei ole tulekahju teke võimalik. Kui vältida süüteallika olemasolu, ei saa tulekahju puhkeda, kui eemaldada põlevmaterjal, ei ole midagi, mis põleks, ning kui
takistada hapniku juurdepääs tulekoldele, siis puudub tulekahjul võimalus tekkida, kuna põlemiseks
puudub vajalik hapnik.
Ehkki selline käsitlus tundub lihtsustatud, on see ometi heaks abivahendiks mõtlemisviisi kujundamisel riskide hindamisel. Tõsi, võime ju väita, et tulekahjude tekkimise süüdlaseks on palju keerukamad
protsessid – näiteks lühis juhtmetes või mingi aine isesüttimine, - kuid hoolimata sellest on need
mõlemad näited taandatavad tulekahju kolmnurgale. Teades, et tulekahju võib tekkida lühise korral
eralduvast suurest soojushulgast, hakkame mõtlema, kuidas seda tuleallikat, lühist, vältida. Üheks
võimaluseks on pädeva elektriku kontroll juhtmete ja paigaldiste nõuetele vastavuse osas. Teades
võimalust, et mingid asjad võivad ka ise süttida, hakkame järgmisena mõtlema, kuidas isesüttimisohtu
vältida – asetame õlised kaltsud tulekindlasse metallkonteinerisse või peseme need ära. Uurime spetsialistidelt või aine ohutuskaardilt/tootejuhiselt, millised on selle omadused jne.

PEA MEELES!
Tulekahju vältimiseks hoia omavahel lahus vähemalt üks põlemise eelduseks olevast komponendist:
• Põlevmaterjal
• Süüteallikas
• Hapnik
1
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Riskihindamist alusta võimalike süüteallikate väljaselgitamisega. Potentsiaalseteks süüteallikateks raviasutuste ja hooldekodu ruumides on piisavalt kuumenevad seadmed või vahendid, mis võivad süüdata ruumides paiknevad materjalid või esemed. Tõenäolised süüteallikad on järgmised:
• suitsetamise vahendid, nt sigaretid, tikud ja tulemasinad;
• lahtine tuli, nt tikud, küünlad ja gaasiga või põlevvedelikuga töötavad avatud leegiga seadmed;
• elektri-, gaasi- või õliga töötavad kütteseadmed (statsionaarne või portatiivne) – näiteks puhurid;
• toiduvalmistamise seadmed – näiteks mikrolaineahjud, elektripliidid, keeduspiraalid;
• vigased või valesti paigaldatud elektriseadmed;
• valgustusseadmed;
• kuumenevad pinnad ja seadmed, mille jahutus on takistatud;
• kuumutamise protsessid, nt keevitus remonditöödel
• süütamine, nt patsiendid, kes kannatavad psüühikahäirete all.
Füsioteraapia ja röntgeni osakonnad võivad esineda tegevuse eripärast tulenevad riskid. Tulekahjusid
võivad kas kogemata või tahtlikult põhjustada patsiendid, eelkõige patsiendid kes on:
• eakad (dementsed);
• on käitumishäiretega või
• sõltuvust tekitavate preparaatide kasutajad.
Samuti võivad suurema tõenäosusega tulekahjude põhjustajateks olla vaimuhaiged patsiendid. Märke
“ohuolukordadest” võib ära tunda järgmistest tundemärkidest nagu põlengujälgedest mööblil või sisustuspindadel, söestunud elektripistikutest ja pistikupesadest, sigareti kustutamisjälgedest.

3.1.1 Põlevmaterjali ehk kütuse tuvastamine 				
Tulekahu kütuseks võib sisuliselt olla iga materjal, mis põleb. Asutuses tuleb tuvastada materjalid, mis
põlevad kergesti ja mille kogus on piisav selleks, et selle süttimine võiks põhjustada tule levikut. Kõige
levinumad “kütused” on need, mida võib leida tervishoiuteenuseid osutavate asutuste ruumidest.
Põlevamaterjalina tuleb arvesse võtta:
• voodipesu, rätikud ja meditsiinitarbed (nt ühekordsed kaitsevahendid);
• puhastusvahendid, aerosoolid, seinte ja lagede pinnakatted, tapeedid;
• plastid ja kummi (nt rahustusruumid), videolindid, polüuretaanvahtu sisaldav mööbel, vahuga
täidetud matid ja polüstüreenil põhinevad kattematerjalid;
• puidust ja puitplaadist mööbel, tekstiil ning pehme mööbel ja kardinad;
• riided ja isiklikud asjad (nt mänguasjad), hooajalised ja kombetalitustel kasutatavad kaunistused, näiteks jõulukaunistused;
• tuleohtlikud vedelikud, näiteks puhastusvahendid, bensiin, eeter, metanool, toiduõli, välgumihklid ja erinevad kemikaalid;
• tuleohtlikud gaasid nagu veeldatud gaas sh aerosoolide kanistrid;
• jäätmed, eriti peenestatud materjal, näiteks purustatud paber ja puidu
• laastud ning tolm.
Tuleb arvestada ka seinte ja lagede kattematerjalide pinnakihte ning nende tuletundlikkuse klassi.
Näiteks on kindlasti suure põlemiskoormusega materjaliks polüstüreenmaterjal ning ohustavad inimesi tulekahju tekkimisel vaipkatted, mille põlemise käigus tekib palju suitsu. Täpsemat teavet saab
dokumendi ehituslike nõuete osast ehitusmaterjalide pinnakihtide kohta.
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3.1.2 Õhu/hapniku juurdepääs tulekoldele
Põhiliseks hapnikuallikaks tulele on meid ümbritsev õhk (21% hapnikku). Hoonete ventilatsioonisüsteemid liigitatakse üldiselt kaheks - loomulik õhuvahetus läbi uste, akende ja välisseinas paiknevate ventilatsioonirestide ja mehaaniline õhuvahetus kliimaseadmete ja sundventilatsioonisüsteemide
kaudu. Paljudes hoonetes kasutatakse nende süsteemide kombinatsiooni. Tervishoiuasutustes kasutatakse üldjuhul õhuvahetuse tagamiseks sundventilatsioonisüsteemi. Hooldekodudes võib esineda
praktikas siiski ka erisusi.

Täiendava hapniku allikad võivad asuda hoiuruumides:
• mõned kemikaalid (oksüdeerivad ained), mis tulekahju käigus
• tekitavad juurde hapniku. Sellised tooted peavad omama vastavat teabelehte ja märgistust (vt
lisatud märki)
• haiglates on kasutusel ka hapnikuballoonid ja tsentraalsed või lokaalsed hapnikusüsteemid.
Täiendavalt kasutatakse naerugaasi ning suruõhusüsteeme.

I ASTME kokkuvõtlik meelespea.
• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud süüteallikad?
• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud põlevmaterjalid (kütuse)?
• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud hapniku allikad?
• Kas olete teinud märkmeid oma tähelepanekutest?
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3.2 II ASTE. Tulekahju risk inimestele
Tulekahju riski hindamisel tuleb välja selgitada isikud, kes võivad tulekahju tekkimisel ohtu
sattuda. Seega on vaja välja selgitada, kus asuvad patsiendid, millistes ruumides töötajad võivad liikuda, kas majas võib olla külastajaid ja millistes hoone osades nad viibida võivad.
Eriti peab tähelepanu pöörama inimestele, kes võivad olla rohkem ohustatud:
• need kes töötavad üksi või eraldi paiknevates kohtades, nt koristajad, hooldusõed või hoolduspersonal (just öösel);
• inimesed, kes ei tunne hästi ruume, nt asutuse ajutised töötajad, külalised;
• patsiendid, kes ei suuda hoonest välja pääseda ilma kõrvalise abita (lapsed, vanurid,
füüsilise puudega (eriti liikumispuudega) isikud, vaimse puudega isikud nägemis- või
kuulmispuudega isikud ja need isikud, kelle võime pääseda ilma kõrvalise abita on langenud
haigusseisundi või ravi tõttu, või isikud, kes võivad olla narkoosi mõju all);
• inimesed, kes ei suuda lahkuda kiiresti, näiteks patsiendid ja külastajad, kes eakad inimesed
või vanemad koos lastega;
• inimesed, kellel on raskusi arusaamisega asutuses kasutusel olevast keelest.
• Riskianalüüs peaks arvesse võtma eraldi iga patsientide rühma tervislikku seisundit, ümbritseva tajumist ja liikuvust. Suurtes raviasutustes, kus pakutakse teenuseid väga erinevatele
patsientidele (näiteks intensiivravi üksused, lasteüksused ja operatsioonisaalid). Puuetega inimeste evakuatsioonivõimaluste kavandamisel on soovitav konsulteerida vastava valdkonna
eksperdiga või küsida nõuandeid puuetega inimeste organisatsioonilt.

II ASTME kokkuvõttev meelespea.
• Kas olete täheldanud, kes on ohus?
• Kas olete täheldanud, miks nad on ohus?
• Kas olete teinud märkmeid oma tähelepanekutest?

3.3 III ASTE Hinda, Enneta, Vähenda ja Kaitse riskide eest.
Kui hoones on mitu erinevat asutust, on tulekahju riskide hindamisel oluline ruumide valdajate ja juhtkondade vaheline koostöö. Ettevaatusabinõusid tuleb ellu viia läbimõeldult, võttes arvesse võimalikke
kahjulikke või häirivaid mõjusid asutuses osutatava ravi- või hooldusteenuste kvaliteedile. Samas on
kvaliteetse hooldusteenuse osa kindlasti ka hoones viibivate isikute ohutuse tagamine. Selleks tuleb
lihtsalt leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused.

3.3.1 Hinda võimaliku tulekahju tekkimise riski
Võimalused tulekahju tekkimiseks on väikse tõenäosusega, kui ruumides on vähe süüteallikaid ja põlevmaterjalid hoitakse võimalikest süüteallikatest eemal. Näiteks ohutum on võimalusel paigutada
sisutus (mööbel) nii, et tulekahju puhkemisel elektriseadme (keedukann, teler) ülekuumenemisel oleks
tulekahju tekkimine raskendatud ja levik põlevmaterjalini võimalikult aeglane.
Üldjuhul on tulekahju tekkimise põhjuste liike kolm:
• hooletus- hooletu suitsetamine või valgustite/ küünalde asetamine põlevmaterjalile liiga lähedale, samuti valgustite või küünalde kogemata ümberajamine;
• tegevus või tegevusetus, näiteks kui elektriseadmete kasutamisel eiratakse elementaarseid
nõudeid või kui prügikogumiskoht on liiga lähedal süüteallikale
• tahtlik- näiteks kui süüdatakse põlema prügikast, mis on asetatud hoonele liiga lähedale.
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Tuleb kriitilise pilguga üle vaadata oma hooned ja territoorium ning tuvastada kõik võimalikud õnnetusallikad ja tegevused või tegematajätmised mis võivad põhjustada tulekahjusid.

3.3.2 Hinda inimeste tulekahjuohtu sattumise riski
Kui on tehtud kindlaks tule võimalikud tekkepõhjused ja inimesed, kes on potentsiaalses ohus, peab
nüüd hindama tegelikku riski milles need inimesed on, juhul kui tuli peaks süttima ja levima neis tuvastatud kohtades. Võimalikke ohuolukordi kindlaks tehes peab kaaluma ka ohu tekkimise tõenäosust.
Arvestama peab seda, et ka väga ebatõenäolised olukorrad võivad siiski tekkida ja inimesi ohtu seada.
Tulekahjuriski hindamiseks peab teadma tule leviku viise, mida on kolm:
• Konvektsioon/ soojuse levimine
• Soojusjuhtivus
• Kiirgus
Konvektsioon (convection)
Sel teel leviv tulekahju on kõige ohtlikum ja põhjustab kõige rohkem vigastusi ja surma. Suletud ruumis
süttinud tulest tõusev suitsukiht jõuab lakke ja hakkab siis paksemaks muutuma ja lähenema põrandale, moodustades kogu ruumi täitva tiheda suitsupilve. Suits imbub läbi avauste ka hoone teistesse
osadesse. Seejärel temperatuuri tõusuga muutub kuumuse mõju ohtlikuks.
Soojusjuhtivus (conduction)
Soojust juhtivatest materjalidest asjad või sisustusesemed, näiteks metalltorud või -luugid võivad kuumust edasi juhtida teistesse ruumidesse, kus võib leiduda kergestisüttivaid materjale.
Kiirgus (radiation)
Kiirgus kuumutab õhku. Iga tulele lähedal olev materjal absorbeerib kuumust kuni hakkab hõõguma
ja seejärel süttib. Tulekahjust tekkiv suits sisaldab kahjulikke toksilisi gaase. Hoones leviv tuli tekitab
tiheda paksu ja musta suitsu mis hägustab vaadet, põhjustab hingamisraskusi ja võib takistada hoonest väljumist.

Joonis 2: Tule leviku viisid2

2
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Evakuatsiooniteed ja teised ettevaatusabinõud peavad kindlustama selle, et kõik hoonesviibijad pääseksid õigeaegselt ohutusse kohta.
Hinnates riski inimestele, peab arvestama näiteks järgmiste olukordadega:
• madalamalt korruselt alguse saanud tuli mõjutab kõrgematel korrustel asuvate inimeste
evakuatsiooniteid
• tulekahju arenedes haaratakse järjest enamruume, millest inimesed peavad evakueerimisel
mööduma või läbima
• tuli või suits levivad hoones läbi ventilatsioonisüsteemide, igasuguste avauste, halvasti
ehitatud või kahjustatud seinte, vaheseinte ja lagede kaudu ning võivad läheduses olevaid
inimesi kahjustada
• tuli või suits levivad hoones puudulike ettevaatusabinõude tõttu, näiteks valesti paigaldatud,
lahti hoitud või kahjustatud tuletõkkeuste kaudu.
Erilist tähelepanu peab pöörama olukordadele, kus tuli võib mõjutada patsientide või klientide ruume.
Mitmetel põhjustel, tulenevalt patsientide liikumisraskustest (või klaustrofoobiast) tingituna võib olla
vajalik klientide majutusruumide uste lahtihoidmine. Kuna tuleohutussüsteemid ei tohiks mõjutada
asutuses pakutava teenuse kvaliteeti, peaks kasutatavad meetmed ja vahendid olema vastavuses nii
ohutusnõuete kui klientide erivajadustega. Sellistel juhtudel peaks kaaluma tavaolekus avatud ja tulekahju korral isesulguvatel tuletõkkeustel avatud asendis hoidemagnetite kasutamist.

3.3.3 Enneta või vähenda ohtu
Olles teinud kindlaks võimalikud ohuolukorrad (vt ASTE 1), peab võimalusel need ohud eemaldama.
Kui ohtu ei ole mingil põhjusel võimalik eemaldada, peab ohtu vähendama nii palju, kui võimalik. See
on tuleohutuse riskihindamise põhialuseks. Peab ka veenduma, et tuleohu eemaldamine või vähendamine ei too kaasa teisi ohte- näiteks juhul, kui mõne tuleohtliku materjali asendamisel on ainsateks
alternatiivideks mürgised või söövitavad materjalid.

3.3.4 Eemalda või vähenda süüteallikaid
Süüteallikate vähendamiseks tuleb:
• kõikjal, kus võimalik, asendada potentsiaalne süüteallikas ohutu alternatiiviga;
• asendada tahke kütusega köetav lahtise tulega keskküttesüsteem, kas püsivalt paigaldatud
konvektorite või tsentraalse keskküttesüsteemiga;
• suitsetamiseks eraldada kindlad kohad, keelata suitsetamine mujal;
• suitsetamiseks eraldatud kohtades peaksid olema tuhatoosid ja prügikastid;
• jälgida, et elektrilisi, mehaanilisi ja gaasiseadmeid paigaldatakse, hooldatakse ja kasutatakse
tootja instruktsioonide kohaselt;
• tarvitusele võtta ettevaatusabinõusid süütamiste vältimiseks;
• pidevalt kontrollida kõiki alasid, kus tehakse tuletöid ning jälgida, et gaasitorude juures töötades ei kasutataks lahtist tuld.
Viisid, kuidas vähendada põlemisohtlike materjalide ja ainete põhjustatavat ohtu:
• Vähendada kergestisüttivate ainete, vedelike ja gaaside varusid klientide ruumides ja läheduses miinimumini. Varusid hoida vastavates laoruumides kuhu on ligipääs ainult volitatud personalil. Aineid peaks hoidma üksteisest piisavate vahedega eraldatult;
• Mitte hoida kergestisüttivaid tahkeid aineid, vedelikke ja gaase koos;
• Eemaldada või vältida suurte pindade katmist kergesti süttivate seina-, põranda- või laekatetega;
• Vältida prügi ja jäätmete kuhjumist;
• Pöörata tähelepanu turvalisusele, et vältida hoones ja selle ümbruses vandalismi või süütamise ohtu;
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• Eemaldada või vähendada potentsiaalse tulekahju hapnikuallikaid. Selleks tuleb hoida kinni
uksed, aknad ja muud avad, mida ventileerimiseks vaja ei ole;
• Sulgeda mittevajalikud ventilatsiooniavad;
• Mitte hoida tuleallikat kergestisüttivate materjalide läheduses;
• Kontrollida hapnikuballoonide ladustamist ja kasutamist ning jälgida, et balloonid ei lekiks;
• Hapniku (suruõhu, naerugaasi) süsteemide kasutamisel järgida tootja juhiseid.

Tulekahju signalisatsiooni- ja häiresüsteemid
Kõik tervishoiuasutused vajavad tulekahju avastamis- ja hoiatussüsteemi tule avastamiseks ja hoones
viibijate hoiatamiseks. Riskidest tulenevalt on tervishoiuasutuste hoonetes vajalik automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) olemasolu.
Näiteks ehitus- või hooldustööde tõttu võõraste tõttu ning ATS osalisel isoleerimisel võib osutuda vajalikuks täiendavate tuleohutusmeetmete kasutamine.
Suuremates hoonetes võib vaja minna keerulisemaid evakuatsioonimeetodeid, näiteks etapilist või
horisontaalset evakuatsiooni. Neil juhtudel on vajalik, et häire korral hakkaks personal koheselt tegutsema vastavalt kindlaksmääratud tulekahju korral tegutsemise juhistele. Hoiatussüsteemi parima
lahendusena saab kasutada tekstiedastussüsteemi.
Arvesse peab võtma seda, kuidas patsiendid häirele reageerivad. Need patsiendid, kes vajavad evakueerumiseks personali abi, saavad vaid oodata päästjaid ja kostuv häiresignaal võib olla nende jaoks
ärevust tekitav. Patsiente, kes küll kuulevad alarmi, kuid ei saa vastata/reageerida, siis neid peaks võimalikult kiiresti teavitama sellest, mis juhtunud on.
Väga oluline on, et personal teab kuidas käituda alarmi käivitumise korral. Asutuses peavad olema
paigas kindlad reeglid, mida teha kui tulekahju puhkema peaks.
Kui hoones on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema sissepääsu juures (päästemeeskonna sisenemisteel) keskseade ehk juhtpaneel. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata automaatsetelt tulekahjusignalisatsioonisüsteemidelt tulenevatele valehäiretele, mis eksitavad hoones viibivaid
inimesi ning juhul kui süsteem on ühendatud häirekeskusesse põhjustab see suurt koormust päästekomandodele. Valeväljakutsete arvu vähendamiseks peab süsteemi toimimise ning andurite tüübid ja
asukohad üle vaatama.
Kui sa ei ole kindel, kas süsteemi toimimiseks korralduslikud meetmed on piisavad, siis vaata meelespead:

Meelespea
• Kas häiresüsteemid tagavad, et tuli avastatakse kiiresti ja hoone viibijatel on võimalik
turvaliselt välja pääseda?
• Kas häire on hoones kõigile kuuldav ja arusaadav?
• Kas automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemil toimimine on tagatud?
• Kas andurid on õiget tüüpi ja paiknevad tööpõhimõttest lähtuvalt sobivates kohtades?
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Tulekustutusvahendid ja -paigaldised
Tulekustutusvahendite olemasolu ja nende õige kasutamine võimalikult tulekahju algfaasis vähendab
tulekahju põhjustatud riski. Varustuse hulgas peaks olema piisavalt kantavaid tulekustuteid. Nende
arv peab vastama hoone suurusele ja nad peavad olema sobivates asukohtades, näiteks evakuatsiooniteedel. Vajalikud on ka tulekustutite asukohtadele viitavad sildid.
Suuremates asutustes võib olla lisaks tulekustutitele püsivalt paigaldatud tuleohutuspaigaldis, näiteks
tuletõrje voolikusüsteem (soovitavalt pooljäik voolikupool), mida koolituse saanud personal võib vajadusel kasutada.
Tulekahju puhul oskusliku tegutsemist ning põlengu kustutamist ei saa eeldada inimestelt, kellel puudub selleks vajalik ettevalmistus. Sellegipoolest peab kogu personalile olema teada tulekustutite asukohad ja kasutusreeglid juhul kui peaks tekkima vajadus neid kasutada. Kui asutuse tuleohutuspoliitika näeb ette, et teatud töötajatel on tulekahju korral suurem tegutsemisvastutus, peavad nad saama
vastava väljaõppe.
Tulekustutid on peamiselt mõeldud isikuohutuse tagamiseks ning aidata kaasa turvaliseks evakuatsiooniks. Kasutusel võivad olla ka teised tuleohutuspaigaldised näiteks veetõusutorud (kõrghoonetes),
kustutussüsteemid (vesi, veeudu, gaas, vaht). Kui neid paigaldisi nõuab seadus nt tuleohutusnõuetega
või seab tingimuseks kindlustus, on vaja teha seadmetele hooldusplaan ning selle alusel korralikku
hooldust.
Tuleohutuspaigaldiste paigaldamisel (va tulekustutite) ja hooldamisel tuleb kasutada pädevaid teenusepakkujaid (majandustegevuse registri registreeringuga) ning pidada hoolduspäevikuid et vajadusel
saaks reeglitele vastavust tõestada.

Meelespea
• Kas tulekustutid on ruumides sobivat tüüpi?
• Kas on võetud ette meetmeid, et vältida tulekustutite kasutamist valel otstarbel?
• Kas tulekustuteid on piisavalt ja kas nad on sobivates asukohtades?
• Kas tuleohuga kohtades on õiget tüüpi tulekustutid ja kas nendeni on võimalik kiiresti
ja ohutult pääseda?
• Kas tulekustutid on nähtaval või on vajalik nende asukohtadele siltidega viidata?
• Kas tuleohutuspaigaldisi kontrollitakse regulaarselt?
• Kas päästeautod pääsevad hoonele ligi?
• Kas tuleohutuspaigaldisi kontrollivad ja hooldavad isikud on pädevad?

Evakuatsiooniteed ja strateegiad

Kui tulekahju on avastatud ja teavitus edastatud, peab kõigil hoones viibijail olema võimalus turvaliselt
pääseda. Personal peab aitama abivajajaid. Evakuatsiooniteed peavad olema selliselt kujundatud, et
inimestel oleks võimalus pääseda tulest eemale kas täiesti ohutusse kohta (üheastmeline) või esialgu
ohutusse kohta (horisontaalne või edasilükatud evakuatsioon).
Ohutu koht võib olla kaitstud tuletõkkesektsioonis (edasilükatud evakuatsioon). Sealt on võimalik edasi evakueeruda kas teise, kõrvalolevasse tuletõkkesektsiooni, tulekindlasse trepikotta või otse välja.
Tulekaitsetase hoones sõltub eelkõige hoone suurusest ja keerukusest, samuti seal viibivast patsientide arvust. Mida kõrgem ehk rohkemate koorustega ja keerulisema planeeringuga (koridorsüsteemidega) ehitis seda enam peab tähelepanu pöörama sellele evakuatsioonikorralduses. Juhul kui hoones
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on patsiendid, kes vajavad evakueerimisel abi, siis nende kiireks evakueerimiseks peab hoones olema
piisav arv personali.
Evakuatsiooniteede turvalisust analüüsides peab arvestama järgmiste faktoritega:
• Hoones viibivate inimeste arv ja erivajadused
• Abistamine evakueerumisel
• Evakuatsioonistrateegia
• Evakuatsioonile kuluv aeg ja vahemaad
• Hoone vanus, suurus ja ehituslikud eripärad
• Evakuatsiooniteede ja väljapääsude arv
• Evakuatsiooniteede kasutatavus
• Liikumispuudega inimeste evakuatsiooniprobleemid
Hoones olevate inimeste arv ja erivajadused. Põhiliselt on hoones patsiendid, personal ja külastajad.
Personalil on ülevaade hoonest või oma osakonnast, kuid külastajad ja patsiendid ei pruugi evakuatsiooniteid teada. Inimeste arv ja sõltuvus teistest mõjutab evakuatsiooniteede planeerimist. Evakuat
siooniteed peavad olema turvalised ja võimaldama ohutusse kohta pääsemist igal ajal. Kui kiiresti
inimesed evakueeruda suudavad, oleneb otseselt sellest, kui palju nad sõltuvad personalist.
Patsientide hindamisekategooriad (triaaž):
• Iseseisvad - liikumine ei ole takistatud, nad on võimelised lahkuma hoonest ilma abita või vajavad vähest abi
• Sõltuvad - kõik patsiendid kes ei ole iseseisvad või täielikult sõltuvad. Siia alla kuuluvad ka lapsed ja vaimuhaiged või vaimupuudega patsiendid
• Täielikult sõltuvad - patsiendid, kes oma seisundi või ravi tõttu sõltuvad täielikult personalist.
(nt intensiivravi, operatsiooniosakonnad, kus liigutamine võib otseselt mõjutada patsiendi seisundit).
Abistamine evakueerumisel. Hooldusalused võivad oma liikuvuselt ja ka ümbritsevast arusaamisel
olla erinevatel tasemetel. Vaimsete häirete või vaimupuudega patsiendid võivad tulekahju korral toimuvast häiritud olla ning nende käitumine võib olla ettearvamatu. Mõned patsiendid võivad olla voodihooldusel või vajada ellujäämiseks meditsiinilist varustust. Paljudel juhtudel sõltub patsientide evakuatsioon personali tegutsemisest, kes juhib või viib nad ohutusse alasse. Patsientide arv personali
kohta peaks olema nii väike kui võimalik. Personali arv peab olema selline, et kindlustada patsientide
evakueerimine turvalise aja jooksul.
Tuleohutusjuhend peab arvesse võtma kõiki probleeme, mis patsientide evakueerimisel ette võivad
tulla. Patsientide seisund ja seega nende evakueerimiseks vajalikud tegevused võivad lühikese ajaga
muutuda, seega on oluline et personal, kellel on patsientidest ja nende vajadustest ülevaade, osaleks
evakuatsiooniplaanide tegemisel.
Evakuatsioonistrateegia. Asutuse evakuatsioonistrateegiat koostades tuleb arvestada, et evakueeruma peab vajadusel võimalikult kiiresti, mitte jääma ootama päästemeeskonna kohale tulekut.
Tervishoiuasutuste evakuatsioonistrateegiad:
• Üheastmeline evakuatsioon
• Horisontaalne evakuatsioon
• Edasilükatud evakuatsioon
Üheastmeline evakuatsioon. Sobib kui suurem osa patsiente on iseseisvate kategoorias ja võib arvata,
et kõik hoones viibijad suudavad hoonest kiiresti jõuda täielikult ohutusse kohta.
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Horisontaalne evakuatsioon. See strateegia on vajalik kui patsiendid vajavad evakueerumiseks personali abi. Selle põhimõte on, et liigutakse tuleohust eemale (samale korrusele) tuletõkkesektsioonis
turvalisse kohta, kus on võimalik oodata kuni tuli on kustutatud, või oodatakse seal edasist evakuatsiooni täielikult ohutusse kohta.

Joonis 3: Horisontaalne evakuatsioon

Edasilükatud evakuatsioon. Mõnedes tervishoiuasutuse osades ei pruugi patsientide kohene evakueerimine nende seisundi tõttu võimalik olla. Sel juhul võib osutuda vajalikuks jätta nad sinna, kus
nad on, kuni oht on möödas, või arvestada sellega, et nende evakueerimiseks kulub rohkem aega. Siis
tuleb arvestada vajadusega nendes ruumides ehitusliku tulekaitset tõsta.
Evakuatsiooni aeg ja teepikkus. Tulekahju korral on tähtis inimeste võimalikult kiire hoonest väljapääsemine, evakuatsiooniteed peavad olema kujundatud nii, et inimesed ei satuks ohtu. Evakuatsiooniaeg oleneb näiteks sellest, kui kiiresti tuli avastatakse, evakuatsiooniteede arvust, ruumide kõrgusest,
ventilatsiooni-tingimustest, tule leviku kiirusest, patsientide liikumisvõimest ja personali adekvaatsest
tegutsemisest.
Üheastmelise evakuatsiooni puhul, kus hoone asukad saavad ilma abita evakueerida, on evakuatsiooniajaks see aeg, mis kulub neil jõudmiseks kas ohutusse tuletõkkesektsiooni või hoonest välja.
Etapiviisilise horisontaalse evakuatsiooni korral on evakuatsiooni aeg see, kui kaua võtab aega patsientide viimine tuleohtlikust piirkonnast ohutusse. Seda mõjutavad tegurid:
• patsientide liikumisvõime
• patsientide ümbritsevast arusaamise tase ja nende koostöövõime
• teekonna pikkus ohutusse alasse
• personali arv
• personali oskused ja kiirus patsientide evakueerimisel
• vajadus patsiente evakueerimiseks ette valmistada nt meditsiiniseadmete lahtiühendamine
Parim viis teha kindlaks täpne evakuatsioonile kuluv aeg, oleks praktiline õppus, mille käigus patsiente
reaalselt evakueeritakse. Õppuse käigus võivad selguda mitmed probleemid, millele tuleks lahendused leida, et neid reaalses ohuolukorras vältida saaks. Kui sellise õppuse läbiviimine ei ole võimalik,
võib kasutada ka teisi meetodeid, näiteks evakuatsiooniteede aeglane läbikõndimine. Tuleb arvestada
abi vajavate patsientide arvu ja ka seda, mitu töötajat minimaalselt tööl viibib.
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Hoonete vanus ja konstruktsioon. Hoones kasutatavad ehitusmaterjalid, ehituse kvaliteet ja hoone
seisukord võivad mõjutada võimaliku tule levimise kiirust ja evakuatsiooniteede läbipääsetavust. Vanemad hooned võivad olla halvemas seisukorras, samuti on neis kasutatud ehitusmaterjalid tänapäevastest materjalidest erinevad. Kui ehitamisel on kasutatud kergesti süttivaid materjale, levib tuli
hoones kiiremini.
Kui hoones on vaja ehitada vaheseinu, tuleb kindlustada, et need ei pikendaks ega takistaks evakuat
siooniteid. Võib osutuda vajalikuks seinte, lagede või põrandate ümberehitus, et muuta need tuleohutusnõuetele vastavaks. Ehituslikud muudatused hoone ümberehituseks sõltuvalt ulatusest võivad
vajada kirjaliku nõusolekut või ehitusluba ning need tuleb kooskõlastada pädevate asutustega.
Spetsiaalselt tervishoiuasutuseks ehitatud hoone puhul on üldjuhul juba ehitusprojekti koostamisel ja
ehitamisel arvestatud tuleohutusnõuetega selliselt, et ehitis vastaks nõutud ohutuse tasemele. Hoones tehtavate muudatuste korral tuleb kindlasti uuesti üle vaadata tuleohutusjuhendid ja viia vastavusse tegeliku olukorraga, näiteks kui patsientide arv suureneb. Oluline on säilitada tasakaal - vajalik
on nii tuleohutuse meetmed kui ka mugava ja efektiivse hoolduskeskkonna säilitamine.
Evakuatsiooniteede ja väljapääsude arv. Üldjuhul peab hoones olema vähemalt kaks evakuatsiooniteed. Erandjuhul vaid väikese kasutajate arvu puhul (kuni 10 kohta) võib hädaväljapääsu olemasolul
piisata ka ühest evakuatsioonipääsust. Evakuatsiooniteed peavad olema üksteisest sõltumatud.
Evakuatsiooniteid hinnates- põhiväljapääsu mitte arvestades selgitada välja, kas järelejäänud evakuatsiooniteid ruumidest, korrustelt või tervest hoonest on piisavalt, et inimesi mõistliku aja jooksul
evakueerida saaks.
Uksed evakuatsiooniteel peaksid avanema väljapääsu suunas ning olema kiirelt ja lihtsalt ilma võtmeta avatavad, välja arvatud juhul kui uksi on vaja turvakaalutlustel lukus hoida. Tagama peab, et ustest
mahuks läbi ka näiteks ratastoolid.
Evakuatsiooniteede hooldus. Evakuatsiooniteed peavad olema vabad ja kasutatavad igal ajahetkel.
personal peab teadma, millised evakuatsiooniteed hoones on. Koridorid ja trepid peavad olema vabad, kindlasti ei tohi neis paikneda põlevmaterjali ning süütamisohtlikke aineid.
Uste sulgemine. Eakate või vaimuhaigete patsientide ruumid võivad edasilükatud evakuatsiooni korral
olla nn ohututeks ruumideks, näiteks võib ustel kasutada automaatse sulgemise süsteemi mis sulgeb
häire käivitumise korral ukse. Ruumid ja toad peaksid olema ehitatud tulekindlaks ja ustel tuleb kasutada suitsutihendeid.
Liikumispuudega inimeste evakueerimine. Evakueerimise planeerimisel peab arvestama kõigi hoones
viibijate vajadustega. Võib vaja minna lisaplaneerimist ja personalile erinevate ülesannete jaotamist
ning nende läbiharjutamist. Puudega inimeste evakuatsiooni planeerides tuleb arvesse võtta:
• treppe
• evakuatsioonilifte
• tuletõrjelifte
• horisontaalset evakuatsiooni
• ohutuid kohti
• kaldteid
• sobivat turvavarustust
Tuleohutuse korral tegutsemise plaanis ei tohi tugineda vaid päästeteenistuse sekkumisele.
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Meelespea
• Kas hoone on ehitatud nii, et tule korral ei saa tuli, kuumus ja suits kontrollimatult levida,
nii et evakuatsiooniteid ei saa kasutada?
• Kas tuletõkkeseintes, lagedes ja põrandates on ventilatsioonitorude või elektrikaablite
jaoks tehtud vms avad korralikult tihendatud?
• Kas on inimeste ohutuse tagamiseks piisavalt tule eest kaitstud alasid (moodustatud
sektsioone)?
• Kas kõik hoones viibijad jõuavad hoonest välja mõistliku aja jooksul?
• Kas evakuatsiooniteed on sobilikud ja vastavad hoones viibivate inimeste arvule ja
vajadustele, kes neid kasutama peaksid nt patsiendid, külastajad, puudega inimesed?
• Kas on kindlustatud, et kõik evakuatsiooniteed on korras ja vajadusel kasutatavad?
• Kas kõik väljapääsud paiknevad sobivalt ja viivad võimalikult otse ohutusse kohta või otse
välja?
• Kas tulekahju korral jääb vähemalt üks väljapääs tulest puutumata?
• Kas evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud on igal ajahetkel läbitavad?
• Kas evakuatsiooniteedel olevad uksed avanevad väljapääsu suunas?
• Kas evakuatsioonipääsu uksed on lihtsalt ja koheselt avatavad?
• Kas kõiki evakuatsiooniteid kasutades on võimalik turvaliselt välja pääseda?
• Kas personal on teadlik evakuatsiooniteede ohutusnõuetest näiteks et tuletõkkeuste
isesulgumist ei tohi takistada ja evakuatsiooniteedel ei tohi hoiustada põlevmaterjale?
• Kas on mingeid erilisi probleeme millele veel evakuatsiooni puhul tähelepanu pöörata?

Turvavalgustus

Kui evakuatsiooniteedel puuduvad aknad või liikuma peab pimedas, peab kindlustama, et evakuatsiooniteed on piisavalt valgustatud.
Üldjuhul peab tervishoiuasutustes olema paigaldatud turvavalgustuse süsteem, mis valgustaks kõiki
evakuatsiooniteid.
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Märgid ja teated
Tuleohutusmärgid
Vajadusel peab kasutama tuleohutusmärke, et inimesed saaksid kiiresti
leida evakuatsiooniteid ja tuleohutuspaigaldisi. Tuleohutusmärkide
paigaldamisel tuleb hinnata et suunavate
märkide paigaldus oleks üheselt selge
ja hoones viibivat inimest abistav.
Tuleohutusmärkide abil tuleb
tagada ka evakuatsiooniteede ja -pääsude
ja tulekustutusvahendite kiire leitavus.
Et tuleohutusmärk vastaks nõuetele,
peaks see olema piktogrammi kujul,
lisaks võib vajadusel olla ka tekst, et silt
oleks arusaadavam. Ainult tekstilisest
sildist ei piisa. Märgid ei ole vajalikud
ainult juhtudel, kui tuleohutusvarustus ja
evakuatsiooniteed on selgelt nähtavad.

Juhiseid on mõistlik kasutada näiteks
järgmise info edastamiseks. Juhised
kuidas kasutada tulekustutusvahendeid
ning kuidas tegutseda tulekahju korral
(lisatud näidis)
Info päästetöötajale nt kus asuvad
sprinklerikraanid või elektripealüliti. Kõik
sildid ja teated peavad olema nähtaval
kohal ja selgelt arusaadavad.
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Meelespea
• Kas evakuatsiooniteede valgustus on piisav, et inimesed saaksid pimedal ajal turvaliselt
liikuda?
• Kas hoones on lisaks tavavalgustusele ka turvavalgustus?
• Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud, tulekustutusvahendite asukoht on vajalike siltidega
märgistatud?
• Kas on piisavalt juhiseid selle kohta, kuidas toimub tavaolukorras olevate turvauste
avamine väljapääsude avamine tulekahju korral ning kas on olemas tulekahju korral
tegutsemise juhised personali ja muude isikute jaoks?
• Kas vajalikud sildid ja teatised on korrektsed, kehtivad ja arusaadavad?
• Kas sildid mis annavad teavet näiteks tulekustuti ja/või tuletõrje voolikusüsteemide
asukoha ja kasutamise kohta, on korrektsed ja arusaadavad?

Paigaldus, hooldus ja testimine
Tuleohutuspaigaldisi peab üldjuhul paigaldama ja neid hooldama pädev isik. Kõikidele inimeste ohutuse tagamiseks paigaldatud tuleohutuspaigaldised - tulekahjusignalisatsiooni- ja tulekustutussüsteemid, tulekustutid, valgustus, märgid, evakuatsioonipääsud ja tuletõkkeuksed-peavad olema töökorras, nendele tuleb teostada perioodilist kontrolli ja hooldust ning koheselt parandada kõik puudused
ja vead mis võivad esineda.
Kontrollid ja testid mida võiks kasutada (vt Lisas põhjalikum nimekiri):
• Igapäevased kontrollid
• Kontrolli et evakuatsiooniteedel olevad uksed avanevad ja sulguvad vabalt ja täielikult, kontrolli väljapääse ja evakuatsiooniteid, et nad oleksid takistustevabad ja heas seisukorras. Kontrolli
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadet, et see oleks töökorras. Vaata, kas turvavalgustus on heas korras. Kontrolli, et kõik märgid ja teated oleksid olemas ja kehtivad.
• Iganädalased kontrollid;
• Testi ATS-i ning teatenuppe igal nädalal vastavalt süsteemi kasutusjuhendile või tootja juhenditele. Tee kindlaks, kas tulekustutid ja/või voolikusüsteemid on õigel kohal ja töökorras.
• Igakuised kontrollid;
• Kontrolli evakuatsioonivalgustust vastavalt tootja juhistele. Vaata üle tuletõkkeuksed, et nad
oleksid töökorras ning lengid ja tihendid ning sulgemismehhanismid oleksid terved.
• Kord kvartalis tehtav ATS testimine;
• Pädev isik peab kontrollima ja tegema hooldust tulekahjusignalisatsioonisüsteemile.
• Igaaastased kontrollid
• Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, turvavalgustuse ja teiste tuleohutuspaigaldiste testimine
ja kontroll ning muude paigaldatud süsteemide kontroll ja hooldus, mida peab teostama pädev
isik.
Hooldusvajadusest ning teostatud protseduuridest ülevaate saamiseks on vaja pidada hoolduspäevikut.
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Meelespea
• Kas kontrollitakse regulaarselt tuletõkkeuksi ja evakuatsiooniteid ning -pääse, turvavalgustust ja tuleohutusmärke?
• Kas kontrollitakse regulaarselt tuleohutuspaigaldisi?
• Kas kontrollitakse regulaarselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (tulekahjuteate edastust Päästeameti Häirekeskusesse)?
• Kas kontrolli ja hoolduse teostajad on pädevad? Kas neil on majandustegevuse registris
vastav registreering või kutsetunnistus?
• Kas on täidetud hoolduspäevik (-ud)?

III ASTME kokkuvõtlik meelespea
• Kas evakuatsiooniteede valgustus on piisav, et inimesed saaksid pimedal ajal turvaliselt liikuda?
• Hinda milline on risk inimestele kui hoones tekib tulekahju?
• Eemalda või vähenda ohtlikke olukordade teket?
• Kas oled:
ww Eemaldanud või vähendanud süüteallikaid
ww Eemaldanud või vähendanud kütuseid(põlevmaterjali)
ww Eemaldanud või vähendanud õhu või hapniku allikaid
• Kas oled vähendanud ohtu inimestele järgnevalt?
ww Arvestades tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tüüpi ning toimivust
ww Arvestades vajadust tulekustutusvahendite järele
ww Hinnates kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on läbitavad
ww Hinnates kas turvavalgustus sh evakuatsioonivalgustus on piisav
ww Kontrollides kas on olemas vajalikud märgid ja juhendid
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3.4 IV ASTE Kirjelda, planeeri, informeeri, juhenda ja treeni

3.4.1 Pane kirja kõik olulised aspektid ja ette võetud muudatused/tegevused
Tervishoiu- ja sotsiaalasutusele esitatakse enesekontrolli kohustus ja üldjuhul tuleohutusaruande esitamise kohustus või kui asutusele tehtud tuleohutusalane ettekirjutus, peab tuleohutusjuhendi koostamisel olulised aspektid ja nende põhjal ette võetud tegevused kirjalikult fikseerima.
Mida olulised aspektid peaksid kajastama:
• Välja selgitada võimalikud tuleohtlikud olukorrad;
• Mida on ette võetud või võetakse ette, et vähendada tulekahju puhkemise ohtu (ennetavad
meetmed);
• Inimesed kes võivad ohus olla;
• Mida on ette võetud või plaanitakse ette võtta, et vähendada tule ja suitsu levikuga tekkivat
ohtu inimestele (kaitsemeetodid);
• Kuidas inimesed peavad tulekahju korral tegutsema, kas on mingi selge rollide jaotus (tulekahju korral tegutsemise plaan);
• Info, juhendamise ja koolituse vajadus ja kuidas seda läbi viiakse.
Isegi kui tähelepanekute ja muutuste kirjapanek ei ole kohustuslik, on see asutuses kasulik. Lihtsamates asutustes võib ülevaade tähelepanekutest olla lühike ja osa riskianalüüsist, sisaldades vaatlustulemusi, tehtud muudatusi tulekahju korral tegutsemise kohta.
Suuremates hoonekompleksides on kasulikum koostada eraldi toimik vaatlustulemuste, tehtud muudatuste, tulekahju korral tegutsemise või hädaolukorra lahendamise plaani, tuleohutuspaigaldiste
hooldamise ja koolituste kohta. Selle kohta ei ole kindlaksmääratud vormi.
Andmeid peaks olema piisavalt, et kontrollasutustele vajadusel tõestada, et asutuse tuleohutuskorraldus on piisav ja toimiv.
Tuleohutusjuhiste põhjal tehtud vaatlused aitavad välja töötada tegutsemise plaani, juhised, info ja
koolitused mida vaja läbi viia, koostööd teiste vastutavate asutustega ning tuvastada tuleohutuspaigaldiste hoolduse ja testimise vajadust.

Meelespea
• Kas vaatlustulemused tuleohutusriskide kohta on kirja pandud?
• Kas on kirja pandud tegevused riski vältimiseks või vähendamiseks?
• Kas kirjapandud vaatlustulemused on taasesitatavad ning vajadusel järelvalveasutustele
kättesaadavad?
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3.4.2 Tulekahju korral tegutsemise või hädaolukorra lahendamise plaan
Tulekahju korral peab olema tulekahju korral tegutsemise plaan. Selle eesmärk on kindlustada, et
kogu personal teab mida tulekahju korral teha ja on võimeline läbi viima turvalist evakuatsiooni. Üks
osa plaanist on ka evakuatsiooniplaan. Veelgi parema ülevaate annab asutusest kui kasutatakse tuleohutuse plaani, millele on kantud tuletõkkesektsioonid, tuleohutuspaigaldiste olulised andmed ning
päästemeeskonna tegutsemiseks vajalik info (vaata lisatud näidist)

Joonis 4: Tuleohutuse plaan

Täiendavalt on tervishoiuasutustes vajalik arvestada välja toodud tulekahjuriskidele muid riske (pommiähvardus vms) ning evakuatsiooni korralduse erisuste korral on vaja detailsemat ohuplaani. Kogu
hoone jaoks on aga kindlasti vaja ühtset plaani, seega kui hoones on mitu erinevat asutust, on vaja
nendevahelist koostööd plaani koostamisel. Piirkondliku haigla ja keskhaigla pidaja on hädaolukorra
seaduse § 34 lõike 4 punktis 1 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja. Seega lisaks tuleohutuse nõuetele
tuleb haiglal kirjeldada teisi riske lisaks tulekahjule. Soovitav on seda teha ühes dokumendis ehk koostada põhjalikum hädaolukorraks valmisoleku plaan. Päästeameti poolt kinnitatud dokumendi põhjal
määratletakse hädaolukorrana tulekahju, plahvatus või varing, kui see toimub kohas, kus evakueerimine on takistatud või viibib oluliselt ja selle tulemusel satub ohtu paljude inimeste tervis (vähemalt
30 raskelt kannatanut) ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse kooskõlastatud tegevus.
Nimetatud juhtumi kohta on koostatud riiklik hädaolukorraks valmisoleku plaan. 3
3 Hädaolukorra plaan https://www.siseministeerium.ee/public/HOLP/Paljude_inimeste_vigastustest_pohjustatud_hadaolukorra_LP.pdf
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Meelespea
• Kas on olemas kirjalik tulekahju korral tegutsemise plaan (või ohuplaan)?
• Kas plaan võtab arvesse teisi hoone kohta käivaid riskianalüüse või tegevusplaane?
• Kas plaan on personalile, samuti järelvalveasutustele kättesaadav?

3.4.3 Informeeri, juhenda, tee koostööd ja koordineeri
Personalile tuleb anda selget ja asjakohast infot ning vajalikke juhiseid selle kohta, kuidas tulekahju
ennetada ning kuidas tulekahju korral tegutseda. Mõnes asutuses on vajalik anda sellist infot ka klientidele ning külastajatele. Vajalikuks võib osutuda info andmine ka muudele isikutele, näiteks ehitustööde ajal majas viibivatele ehitajatele.
Info ja juhised. Töötajatele tuleb tuleohutusalaseid juhiseid anda ja juhendamine läbi viia võimalikult
kiiresti peale tööleasumist ja hiljem regulaarselt (minimaalselt kord aastas) info kordamiseks. Info ja
juhised peavad olema konkreetses ja arusaadavas vormis. Arvestama peab, et nad oleksid arusaadavad ka näiteks kuulmis- või nägemispuudega inimestele ning neile, kelle emakeel ei ole eesti keel.
Info ja juhised peavad põhinema tulekahju korral tegutsemiseplaanil ja peavad sisaldama:
• olulisi tuleohutuse riskihindamisel tehtud tähelepanekuid;
• riski vähendamiseks kasutusele võetud meetmed;
• mida personal peaks tulekahju korral tegema;
• inimesed, kellele juhatus on andnud tuleohu korral suurema vastutuse ja täiendavad korraldused võimaliku tulekahju ohu puhul.
Info korruste ja ruumide kohta peaks olema kättesaadav päästeteenistusele ning peaks asuma varem
kokkulepitud kohas, enamasti peasissepääsu juures või päästemeeskonna sisenemistee. Päästetööde
juht vajab infot ehituse konstruktsioonide, evakuatsiooniteede, tuletõkkesektsioonide, ohtude, paigaldatud tuleohutuspaigaldiste kohta.
Koostöö ja koordinatsioon. Kui hoones on mitu valdajat, on oluline nendega koostööd teha ja informeerida neid tuvastatud ohtudest. Tuleb teha kindlaks, et tule korral ei satu keegi ohtu ja kooskõlastatud ohuplaan on toimiv ja efektiivne.
Töötajatel peaksid tegema vajalikul määral tegema koostööd tööandjaga, et teada oma kohustusi ning
informeerida teda ohtudest töökohas

Meelespea
• Kas olete personalile tulekahju korral tegutsemise või ohuplaani tutvustanud?
• Kas on määratud töötajad, kellel on ohu olukorras suurem vastutus?
• Kas olete (kui võimalik) tutvustanud patsientidele plaani?
• Kas olete andnud personalile infot ohtlike ainete kohta?
• Kas on hoones ajutist personali või väljaspoolt maja käivaid töötajaid informeeritakse
ohtudest?
• Kas tehakse koostööd hoone teiste valdajatega (rentnikega) ning edastatud info ja
juhised on kirjalikud?
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3.4.4 Tuleohutuskoolitused
Personalile peaks võimaldama vajalikul määral ohutusalast koolitamist. Koolituse tüüp peaks põhinema asutuse vajadustel ja peaks:
• Arvestama riskihindamisel tehtud leide
• Selgitama ohu korral tegutsemist
• Arvestama töö eripäradega ja selgitama personali kohustusi ja vastutust
• Toimuma tööajal ja seda peaks regulaarselt kordama
• Olema lihtsalt arusaadav
• Sisaldama praktilist osa
Väiksemas asutuses võib olla piisav kui näidata uutele töötajatele ohutuid väljapääse ning anda ülevaatlikke juhiseid tulekahju korral tegutsemise kohta. Suuremates asutustes kus on näiteks vahetustega töö, peab koolitus olema kavandatud.
Koolitus peab sisaldama järgmist infot:
• Tuletõkkeuste suletuna hoidmise olulisus et vältida tule levikut
• Mida teha tule avastamise korral
• Kuidas tulekahju teadet anda ja kuidas edasi tegutseda
• Mida teha kui kuuled häiret
• Millal kasutada horisontaalset evakuatsiooni
• Kuidas hoiatada teisi töötajaid, patsiente, külastajad ja neid väljapääsuni juhatada
• Kuidas teatada tulekahjust häirekeskusesse
• Evakuatsiooni juhtimine, eriti patsientide evakueerimine
• Personalist sõltuvate patsientide evakueerimine
• Tuleohutuspaigaldiste asukoht ja kasutamine
• Evakuatsiooniteede paiknemine
• Kuidas välja lülitada elektrisüsteemi
• Miks tulekahju korral ei tohi tavalifte kasutada
• Tule- või plahvatusohtlike ainete ohutu kasutamine ja riskid
• Üldised tuleohutusreeglid
• Tulekahjuõppused
Need asutuse töötajad, kellel on tulekahju korral suurem vastutus, peavad saama täpsemat infot ja
koolitust.

IV ASTME kokkuvõtlik meelespea
• Kas personal on saanud tulekahju korral käitumise koolitust?
• Kas tulekahjuõppusi on vähemalt üks kord aasta jooksul tehtud?
• Kas personal on teadlik oma ülesannetest tulekahju korral?
• Kas patsiendid on teadlikud tulekahju korral käitumise reeglitest?
• Kas on ülevaade koolituste kohta, keda ja mis mahus on koolitatud?
• Kas personal on vajadusel saanud koolitust tuleohtlike ainete kasutamise kohta?
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3.5 V ASTE. Kontrolli
Kui on põhjust kahtlustada, et kehtiv tuleohutusjuhend ei vasta tegelikkusele või on valdustes toimunud suuri muutusi mis on tuleohutuse ettevaatusabinõusid mõjutanud, peab juhendi üle vaatama ja
vajadusel tegema muudatusi.
Põhjused riskide ülevaatamiseks:
• Muudatused tööprotsessis ja tööks vajalikus varustuses
• Ehituslikud muudatused
• Laialdased muudatused mööbli ja sisustusmaterjalide osas
• Kergestisüttivate ainete kasutuselevõtmine, nende varude suurendamine või muutused kasutuse osas
• Häired tuleohutuspaigaldiste töös (tulekahjusignalisatsioonisüsteemis, seonduvate ventilatsioonisüsteemide olulised muudatused vms)
• Suured muutused laos olevate ainete ja materjalide osas
• Inimeste arvu suurenemine hoones
• Puuetega inimeste viibimine hoones
Enne iga suuremat muudatust tuleb hinnata sellest tulenevaid võimalikke riske ja seda, kuidas neid
riske vähendada. Tuleohutusjuhendit tuleb jälgida et kindlustada selle vastavus tegelikule olukorrale.
Kui tulekahju toimub või suudetakse seda viimasel hetkel ära hoida, viitab see sellele, et kehtiv tulekahju korral tegutsemise plaan ei vasta tegelikele oludele ja selle peaks üle vaatama. Tuleb leida iga
ohtliku juhuse põhjus ja seda analüüsida, vajadusel muuta ohutusjuhendit.
Kui asutus peab esitama tuleohutusaruande või on saanud ettekirjutuse, tuleb kontrollida, oma tuleohutusjuhendit. Kui on vajalikud ehituslikud muudatused, tuleb konsulteerida ehitusjärelvalvega ja
arvestada ehitamisel lubade taotlemise ja kooskõlastustega.
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KOKKUVÕTE
Käesolevas õppematerjalis antakse haigla ja hooldekodu vastutavale isikule ülevaade asutuse riskihaldusest, lähtudes 5 astme põhimõttest. Läbimõeldud ja pidev riskihaldus tagab selle, et asutuses
tegeletakse ohtudega igapäevaselt.
Ehkki vastutav isik ei asu tihti ise vahetult riske hindama, on oluline, et tal oleks ülevaade selle metoodikatest ja etappidest, et mõista paremini või anda suuniseid tuleohutuskonsultandi töösse riskide
haldamisel. Seetõttu on koolitusmaterjal üks-ühele sama tuleohutuskonsultandi vastava materjaliga.
Millele vastutava isiku puhul riskihalduses rohkem tähelepanu pöörata, peaks otsustama koolitaja
sõltuvalt koolitatavatest ja miks ka mitte, nendega seotud hoonetest.
Riskide hindamine on pidev protsess, mille lihtsustamiseks on soovitatav kasutada etappide kaupa
lähenemist ning erinevaid tabeleid või kontrollnimekirju. Selles osas loodavad materjalide koostajad,
et käesolevast materjalist on selle tegevuse juures abi.
Materjal põhineb suuresti juba Ühendkuningriikides välja töötatud metoodikal, kus sarnast lähenemist kasutatakse sealsetes tervishoiuasutustes.
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LISA 1. RISKIHINDAMISE METOODIKA
Riskihindamise elektrooniline keskkond on välja töötatud Advisio OÜ juhtimisel Eesti-Šveitsi projekti
raames. Keskkonna loomise eesmärgiks on saada läbi riskihindamise teavet haiglate ja hooldekodude
tulekahjuriski kohta, mis võimaldab planeerida edasisi tegevusi ning võtta vastu otsuseid tulekahjuriski ja selle võimalike tagajärgede ennetamiseks ning leevendamiseks.
Riskihindamise keskkond asub aadressil http://www.riskihindamine.ee/ (vt lisatud vaadet) ,juurdepääsuks on vajalik kasutajakonto administraatorilt kasutajakonto tegemine. Keskkond on välja töötatud
haiglate ja hooldekodude juhtidele, tuleohutuse eest vastutavatele isikutele oma asutuse jaoks olulise
tuleohutusalase info kaardistamiseks. Andmebaas annab võrdluse ka üldisest tuleohutuse olukorrast
haiglates ja hooldekodudes ehk III kasutusviisiga ehitistes, kus on ööpäevaringselt hooldatavaid inimesi. Samuti on võimalik informatsiooni andmebaasist saada Päästemetil informatsiooni piirkonna
riskide hindamisel ning tuleohutusülevaatuste planeerimisel.
Küsimustiku täitmine on tehtud suhteliselt lihtsaks. Elektroonilises keskkonnas on 21 valikvastusega
küsimust. Iga valitud vastus salvestub automaatselt ja jääb infosüsteemi alles. Muudatuste tegemisel
on asutustel võimalik küsimuse vastuseid muuta (näiteks kui tehakse vahepeal täiendusi). Riskiskoor
ja tulemused kuvatakse vastajale küsitluse lõpus. Tulemusena kuvatakse nii koondhinnang kui ka iga
küsimuse riskihinnang. Iga küsimuse juures on välja toodud ka kompenseerimise meetmed, mis on
asutusele soovituslikud riskide vähendamiseks.
Kuna osad küsimused on prioriteetsemad kui teised, siis on küsimustel/vastustel erinevad kaalud.
Põhjuste osas on kaalude andmisel toetutud olemasolevale statistikale (aastate 2002-2011 tuleõnnetused ravi- ja hooldusasutustes). Tagajärgede osas on kaalude andmisel lähtutud põhimõttest, et
kõige tähtsam on inimelu (hinnatakse, milline on oht elule ja tervisele ning kuidas (mil määral) antud
faktor seda mõjutab). Tähtsaim on tulekahju puhkemise korral võita aega päästemeeskonna saabumiseni või et evakuatsioon toimuks ka ilma välise abita võimalikult kiiresti Tulemuseks on sõltuvalt küsimuste kaalust punktisumma ja mida suurem see on seda halvem on tuleohutuse olukord asutuses.
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LISA 2. KONTROLLIDE JA TESTIDE MEELESPEA
JAH

EI

Märkused

IGAPÄEVANE MEELESPEA (visuaalne ülevaatus, mida tavaliselt
ei märgita kirjalikult)
Evakuatsiooniteed
Kas evakuatsioonipääsud on kiiresti ja kergesti avatavad?
Kas evakuatsioonipääsud on kergesti leitavad ning nende avamisel ei
ole takistusi?
Kas evakuatsiooniteedel on takistustevabad?
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Kas süsteemi keskseade näitab olekut “Normal” (vaid rohelist indikaatorit)
Kas süsteemi häirekellad (sireenid) ja teatenupud on kahjustamata?
Turvavalgustus
Kas evakuatsioonivalgustid ja väljapääsu märgid on paigas?
Kas turvavalgustuse evakuatsioonivalgustid ja vahendite märgid töötavad korrektselt?
Tulekustutusvahendid
Kas tulekustutid paiknevad oma kohal ja on kergesti kättesaadavad?
Kas sõidukite paiknemine territooriumil ei blokeeri tuletõrjeveevõtukohti (tuletõrjehüdrante)
NÄDALA MEELESPEA
Evakuatsiooniteed
Kas kõik evakuatsioonipääsude lisaseadmed (avamisseadmed nt paanikalatid, uksesulgurid, hoidemagnetid jms) toimivad?
Kas evakuatsiooniteed on vabad ja turvalised?
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Kas tulekahjunupu vajutamisel jõuab õigest tsoonist teade või adresseeritavalt süsteemilt teate aadresskeskseadmele (Häirekeskusesse
edastusühenduse puhul, peatada eelnevalt häireedastus või vajadusel testimisest teavitades)?
Töötab süsteem peale testimist korrektselt (taastub normaalne olek)?
Kuulsid personal ja hoones viibijad häireteadet?
Kas töötasid tulekahjusignalisatsiooni teised funktsioonid korrektselt
(avanesid tuletõkkeuste magnethoidjad, seiskus ventilatsioon, tavalift
liikus 1. korrusele vm lisafunktsioonid)?
Kas täiendavad õeteate süsteemid või hääledastusteated toimisid korrektselt (juhul kui asutuses neid on)?
Evakuatsioonivalgustus
Kas evakuatsioonivalgustuse lampide indikaatorid põlevad?
Tulekustutusvahendid
Kas on omal kohal ja heas seisukorras?
Kas on järgitud ka tootja poolseid juhiseid?
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Evakuatsiooniteed
Kas elektroonilised avamissüsteemid töötavad õigesti? Kas need jäävad ka tõrke korral (nt voolu katkestusel) avatud asendisse?
Kas automaatselt avatavad evakuatsioonipääsud tõrke korral jäävad
avatavaks?
Kas tuletõkkeuksed ja tuletõkketihendid ning automaatsulgurid on
heas seisukorras ja toimivad?
Kas hoonevälised evakuatsioonitrepid on korras ja kasutatavad (nt talvel lume või jää tõttu kasutamine takistatud)?
Evakuatsioonivalgustus
Kas valgustid ja väljapääsu märkide nähtavus on piisav ja testitud?
Kas valgustite reservtoide on testitud (tavaliselt 1 tund)?
KVARTALI MEELESPEA
Üldine
Kas tulekustuti ja voolikusüsteemi vaatlustoimingud on tehtud (kustuti näidik rohelises, voolikul puuduvad nähtavad defektid, metallist
osadel korrosioon ja vigastused jms)?
Kas tulekahjusignalisatsiooni hooldav pädev isik on viinud läbi hooldustoimingud (akt)?
Teiste tuleohutuspaigaldiste puhul lähtutud paigaldus- ja hooldusjuhenditest (standardi ja tootja juhistest) tulenevate kontrollidega?
IGAAASTANE MEELESPEA
Tuleohutuspaigaldised
Kas on tehtud pädeva isiku poolt tulekahjusignalisatsiooni täiskontroll
(akt)?
Kas on kontrollitud tuletõrje voolikusüsteemi tõhusust?
Teiste tuleohutuspaigaldiste puhul lähtutud paigaldus- ja hooldusjuhenditest (standardi ja tootja juhistest) tulenevate kontrollidega?
Evakuatsiooniteed
Kas evakuatsioonikoridoride ja trepikodade tuletõkkesektsioonide
terviklikus on tagatud?
Kas tuletõkkeuksed tervikuna täidavad oma eesmärki ning sektsioonide läbiviikude tihendus on piisav?
Kas tahke kütusega köetava küttekolde korstna on puhastanud pädev
korstnapühkija (akt)?
TÄIENDAV MEELESPEA
Päästemeeskonna juurdepääs hoone sissepääsude juurde on tagatud (autode parkimine, väravad vms takistused) ?
Kas päästemeeskonna sisenemistee (nt pääs keskseadme juurde) on
võimalik?
Muu pääste ja evakuatsioonivarustus (kustutusvee tõusutoru, päästelohistid jms) kontrollitud, vajadusel testitud?
Kas elektriohutuse seadusest tulenevalt on elektrisüsteemile pädeva
isiku poolt väljastatud nõuetekohasuse kontrolli akt?
Kas kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tagamiseks on kasutatud
tuletõkkekihi paksust kontrollitud ja vajadusel uuendatud?

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
Tel: +372 628 2000
rescue@rescue.ee
www.rescue.ee

