
Autojuhtide ettevalmistus: 
probleemid ja võimalikud lahendused



Noorte autojuhtide probleemid

• Puudub järjepidev liikluskasvatus

• Noored autojuhid ei taha võtta vastutust oma 
tegevuse eest, noored ei oska analüüsida oma 
tegevust

• Juhtimisõiguse saamiseks peaks toimuma 
psühholoogiline võimekustest (pingetaluvus, jne.)



Noorte autojuhtide probleemid

• Kodune- ja koduväline liiklusõpetus erineb sageli 

( Toimib isiklik eeskuju, peavad olema ühised üritused)

• Autokoolis õpilane ei julge küsida, toimub 
autoritaarne õpetamine, tihti õpilane õpib õpetajale

• Sotsiaalne surve, staatuse küsimus

• Tervise kontroll, kuidas tagada tervisetõendi 
adekvaatsus



Lahendused noorte puhul
• Koolituse järjepidevus – leida kompetentsed 

õpetajad, täita juba praegu kehtivaid õigusakte, 
õpetajate koolitamine, kuidas siduda liiklusõpetus 
oma ainega. 

– Peaks olema järjepidev liikluskoolitus eelkoolieast kuni 
autojuhini (juhini - jalgratturini, pisimopeedijuhini, 
mopeedijuhini jne.)

• Kogemuste jagamine – analüüs ja abistamine, 
suunamine, mõjustamine, õppevahendite 
ajakohastamine, multimeedia, sotsiaalse suhtlemise 
keskkonnad, simulaatorite kasutamine, õppimine läbi 
heade kogemuste
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Lahendused noorte puhul
• Võimekuse test – teiste riikide hea eeskuju üle 

võtmine, tõendi saamise tingimuste 
seaduslikustamine, võiks olla spetsiaalne komisjon, 
mitte perearstid. Arsti rangem vastutus tervisetõendi 
väljastamisel

• Erisused – kampaaniad (noorelt noorele)

• Sots.surve – lubade omamine on võimalus, mitte 
kohustus (isegi töökohale kandideerimisel nõutakse 
kohtades, kus vajadust pole)

• Noorele pakkuda positiivset eeskuju oma 
kogukonnas (iidol, kelle järgi käituda)
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Eakate autojuhtide probleemid

• Tervise kontroll, kuidas tagada tervisetõendi 
adekvaatsus

• Puudulik järelkoolitus (täiendkoolitus).

• Vanad harjumused ei taha kaduda, käitumine mälu 
järgi, ei suudeta tulla kaasa uuenenud 
liikluskeskonnaga

• Ühistranspordi puudulikus ei kata eakate 
liikumisvajadusi, vitaalseid eakaid tuleb aina juurde



Lahendused eakate puhul
• Tervisetõend – tihedam kontroll, samuti kontroll 

pärast tõsist terviseriket

• Järelkoolitus – suunatud ealistele iseärasustele, 
liikumiskoolitused

• Perearstide liiklusohutuse alased täiendkoolitused 
tõstmaks nende vastutustunnet

• Ühistransport – noorte ja vanade vaheline koostöö, 
naabriabi, ühised liikumised (koopereerumine)
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Noorte soovitused (abi) eakatele

• Kutsuda eakas koos endaga koolitusele või 
rohkem rääkida eaka juhiga koolitusest 
(näiteks jagada koolis õpitut)

• Mõistev ja austav suhtumine vanematesse, 
mõistmaks nende erivajadusi

• Iga noor peab väärtustama eakaid abistama 
neid (näiteks viima ise neid sihtkohta, mitte 
autot kinkima)



Eakate soovitused (abi) noortele

• Jagada kogemusi (huvitavalt)

• Väärtustamine – manitsemine positiivses 
võtmes

• Mõjutamine - eakate proffide kasutamine 

• Isiklik eeskuju 



Koostöö võimalused

• Peab tundma teineteise probleeme ja ealisi 
iseärasusi

• Kaardistada eakatega tegelevad MTÜ-d

• Noorte suhtluskeskkonda paigutada 
teemakohaseid üleskutseid ja videoklippe

• Eakate keskkonda (vikerraadio, ETV, ETV2 jne) 
paigutada teemakohaseid üleskutseid ja 
videoklippe

• Palun mõista mind!


