
Politsei- ja Piirivalveameti tähelepanekud toetamaks koole ohtude märkamisel, neist 
teatamisel ja kooli personali tegutsemisel:   
 
 

- On oluline mitte jätta tähelepanuta ühtegi vägivallaähvardust haridusasutuse aadressil, 
sealhulgas õpetajate või kaasõpilaste hirmutamist eluga lõppevatel või tervist kahjustavatel 
teemadel isegi juhul, kui õpilasel ei ole plaanis öeldut realiseerida.  
 
Juhul, kui koolipoolsed vestlused lapse ja lapsevanematega ei ole andnud tulemust, tuleb 
ühendust võtta piirkonna noorsoopolitseinikuga. 
 
Politsei reageerib kõikidele sellistele juhtumitele hinnates igal korral eraldi -  kas on alust 
alustada menetlust või piisab õpilasega vestlemisest.    
 
 

- Potentsiaalne koolitulistaja võib olla nii ohver kui ka kiusaja, endasse tõmbunud või 
agressiivne, mistõttu on nendest lähtuva ohu hindamine raske.  
 
Oluline ei ole mitte ainult märgata üksikuid aspekte, vaid vaadata õpilase tausta laiemalt ning 
võimalusel koondada infot ka õpilase perekonnalt ja sõpradelt.  
 
Maailma praktikas on täheldatud, et enamuste koolitulistamise juhtumite puhul andis noor 
sellest ühel või teisel viisil eelnevalt teada, seetõttu on võimalike ohumärkide jagamine 
äärmiselt oluline.  
 
Selleks, et riski hindamist toetada, koostatakse nii politseile kui kooli personalile 
riskihindamise juhend, mida võib kõhkluste ilmnemisel kasutada. Seda jagatakse 
haridusasutustega niipea kui see valmib. Seniks tuleb kõikide olukordade puhul, mis eeldavad 
kiiret politsei reageerimist, ühendust võtta hädaabinumbril 110.   
 
 

- Kõikidel koolidel peavad olema hädaolukorra lahendamise plaanid ning võimalik on saata 
need politseile üle vaatamiseks.  
 
Politsei annab plaanile hinnangu selles osas, mis puudutab tegutsemist äkkrünnaku korral. 
Koolidel, kes soovivad sellist võimalust kasutada, tuleb hädaolukorra lahendamise plaan 
saata oma prefektuuri kontaktisikule.  
 
Põhja prefektuuris (Harjumaa ja Tallinn) on koolidele kontakt janek.laanevali@politsei.ee, 
Lääne prefektuuris (Hiiumaa, Saaremaa, Järvamaa, Raplamaa ja Pärnumaa) 
kalvi.almosen@politsei, Lõuna prefektuuris (Valgamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Jõgevamaa, 
Viljandimaa, Võrumaa)  ottomar.virk@politsei.ee ja Ida prefektuuris (Lääne-Virumaa ja Ida-
Virumaa)  alar.karu@politsei.ee.  
 
Äärmiselt oluline on viia hädaolukorra lahendamise plaani põhimõtete kinnistamiseks läbi ka 
õppus, et tagada plaanis kokkulepitu reaalne elluviimine.  
 
 

- Haridusasutustes toimuvate vägivallaaktide tagamaad on tihti seotud koolivägivallaga, 
mistõttu soovitab politsei koolides aktiivselt tegeleda kiusamiskäitumise vähendamisega sh 
tagada koolis pikaaegsete tõenduspõhiste ennetusprogrammide olemasolu ning 
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tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaalpedagoog jt). On oluline, et õpetajaid ei jäetaks üksi, 
vaid et kahtluse korral rakenduks võrgustikutöö ja toetusmehhanismid. 

 


