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EESSÕNA

Hea lugeja!
Päästeamet on alates selle loomisest 1992. aastal saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Samas nõuab muutuv maailm senise tulemuslikkuse säilitamiseks ka uusi tegutsemisviise. Päästeamet vajab strateegiat, mis aitaks
tal kui ühtsel organisatsioonil ja koos partneritega seada siht tulevikuks ja
uuendada kokkuleppeid. Käesolev strateegia on kompaktne strateegiliste
otsuste kogum, mis suunab Päästeameti tegevust kümne aasta perspektiivis.
Ühendav plaan loob eeldused heaks koostööks, mis on meie tuleviku edu
aluseks. Edukas koostöö toimib siis, kui jõutakse sõnadest tegudeni. Mida
paremini me oma tegevusi ja aega planeerime, seda suurem on võimalus,
et ühistest eesmärkidest saab reaalsus. Nii nagu meie soovime partneritelt
osalust meie eesmärkide täitmisel, peame olema valmis abistama ka oma
partnereid nende eesmärkide täitmisel. Me peame suutma leida ühiseid
huvisid ja kasu mõlemale poolele. Vaid koos tegutsedes muudame Eesti
turvalisemaks ja paremaks paigaks elamiseks.
Strateegia elluviimiseks on vaja igaüht. Me soovime, et igaüks teaks ja täidaks oma rolli turvalisuse tagamisel. Igaüks tähendab seejuures nii eraisikuid, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, vabatahtlikke kui ka
Päästeameti töötajaid. Strateegia aitab meil hoolikalt läbi mõelda, kes on
need, kelle heaks me tegutseme, ning mis on nende vajadused – ainult nii
saame pakkuda tõeliselt kvaliteetset avalikku teenust ja olla riigiasutusena
kodanike teenistuses.
Strateegia ei ole eesmärk omaette. Strateegia on justkui kompass, mis meile
suunda näitab. Meie järgnevate aastate tegevused lähtuvad selgelt strateegias
toodud eesmärkidest ja me jälgime hoolega, et püsiksime valitud kursil.
Kuid see ei tähenda, et kurss kivisse raiutakse. Kui muutub keskkond ja
muutuvad ohud meie ümber, peame korrigeerima ka kurssi.

Päästeameti strateegia 2015–2025 koostati ajavahemikus 2013 juuni kuni
2014 august. Strateegiliste eesmärkide seadmisel ja suundade määratlemisel võeti aluseks tolleaegsed väliskeskkonna ohud ja võimalused ning
organisatsiooni sisesed tugevused ja nõrkused. Tänaseks on olukord veidi
muutunud ning selle tulemusena peame korrigeerima ka sihti. Mõned
sõnastused on strateegias osutunud mitmeti mõistetavaks ja ei ole toonud
loodetud edu ühiselt eesmärgi poole liikumisel. Analüüside, arutelude ja
organisatsioonist ettepanekute kogumise tulemusel on valminud uuendatud versioon Päästeameti strateegiast.
Teeme Eesti igaühe kaasabil turvalisemaks!
Kuno Tammearu
Päästeameti peadirektor
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Mahajäetud hooned linnapildis on
märk ühiskonna arengutasemest.

Foto: Päästeamet
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mõjutavad oluliselt kogu ühiskonna toimimist ja kodanike turvalisust. Üha
olulisem on ka Päästeameti toimepidevust mõjutavate tegurite pidev hindamine ja valmisolek tegutsemiseks sõltumatult elutähtsatest teenustest.
Kasutades tehnoloogilisi saavutusi oskuslikult, saame oluliselt tõsta riigi
elanike turvalisust nii uute suhtluskanalite ja sotsiaalmeedia abil (ennetustöö) kui ka moodsate häiresüsteemide ja päästetehnika abil (reageerimine).
Uued intelligentsed hooned suudavad jälgida turvalisust ja teavitada ohu
tekkimisest, kaasaegsed päästevahendid kaitsevad päästjaid paremini ja
lihtsustavad nende tööd. Samas on jätkuvaks väljakutseks tehnoloogiliste
võimaluste äratundmine ja nende rakendamine.

1.1 Globaliseerumine
Majanduslik globaliseerumine ehk järjest suurenev rahvusvaheline majanduse integreerumine on oluliselt vähendanud riikide, sh Eesti võimet
mõjutada oma majanduse arengut. Kuna majandus mõjutab kõiki teisi
valdkondi, toob globaliseerumine kogu ühiskonnale, sh ka päästevaldkonda
probleeme, mille lahendamine muutub üha keerulisemaks. Maailma suurte
turgude majanduse käekäik mõjutab otseselt Eesti ettevõtteid ning seeläbi
Eesti riiki ja riigieelarvet ning elanike majanduslikku toimetulekut, mis
omakorda mõjutab nii inimeste käitumist kui ka päästevaldkonna võimet
oma teenuseid pakkuda. Päästeamet peab pidevalt analüüsima oma tegevust ja leidma viise senisest efektiivsemaks toimimiseks.
Globaliseerumisega käivad kaasas ka probleemid, mis ületavad riigipiire,
alates terrorismist kuni suurõnnetusteni, mille tagajärgedega päästevaldkond tegelema peab. Uute probleemide esilekerkimise tõenäosuse kasvades muutub järjest vajalikumaks rahvusvaheline koostöö nii ennetuse
kui ka reageerimise osas.

1.2 Tehnoloogia areng
Tehnoloogia nutikas kasutamine tõstab meie efektiivsust ning samas
muudab meid ja meiega seotud organisatsioone rohkem haavatavateks,
kuna sõltume järjest rohkem erinevatest tehnoloogilistest lahendustest,
mis ei ole meie kontrolli all. Tsentraalsete info- ja energiasüsteemide rikked

Järjest olulisemaks muutub tulemuslik töö kasvava infomahuga. Töödeldes kasvavat infohulka õigesti ja tulemuslikult ning kasutades seda oma
töös, on võimalik muuta ühiskonda elanike jaoks oluliselt turvalisemaks.
Foto: Roswell Flight Test Crew
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Droonidest võib tulevikus palju abi olla
keerukamate päästesündmuste lahendamisel.

10

11

MUUTUSED PÄÄSTEAMETI TEGEVUSKESKKONNAS

1.3 Sotsiaalmajanduslik keskkond
Sarnaselt teiste arenenud riikidega on muutumas Eesti elanikkonna struktuur. Elanikkond vananeb ja sündimus väheneb. Elanikkonna vananemisega
suureneb nii tule- kui ka muude koduste õnnetuste tõenäosus. Vananev
rahvastik muudab keerulisemaks ka nii professionaalsete kui ka vabatahtlike päästekomandode mehitamise, kuna sobilike inimeste hulk väheneb.
Suureneva tööjõu konkurentsi tingimustes on lisaks töötingimuste parandamisele oluline rakendada võimalikult palju organisatsioonisisest vaba
ressurssi (näiteks päästjate vaba aeg väljakutsete vahel) tegevustesse, mis
aitavad enim saavutada soovitud eesmärke.
Seoses linnastumise suurenemisega toimub rahvastiku hõrenemine
maapiirkondades, mis omakorda muudab seal päästeteenuse pakkumise
suhteliselt kallimaks. Et päästeteenus oleks kõigile riigi elanikele siiski
piisavalt kättesaadav, muutub järjest olulisemaks vabatahtlike päästjate
panus. Linnastumisest tulenevalt võivad muutuda ka õnnetuste liigid ja
tagajärgede ulatus.
Eestis suureneb individualism, mille tulemusena väheneb traditsiooniliste väärtuste mõju ja erinevate kodanikuorganisatsioonide võime kutsuda
esile muutusi. Suur osa inimeste ühiskondlikust aktiivsusest on suundunud
virtuaalmaailma, mis omakorda loob pinnase väärtuste muutusteks (hoolivuse vähenemine). Individualismi suurenemine muudab keerulisemaks
vabatahtlike päästjate kaasamise.
Suurt mõju Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmisele omab alkoholi-, uimasti-, tubaka- ja tervishoiupoliitika tulemuslikkus. Oluline
osa õnnetustest on seotud inimestega, kelle käitumine on mõjutatud alkoholist, mõnuainetest, terviseprobleemidest või suitsetamisest. Alkoholi- ja
uimastiprobleemide käes vaevlevate inimeste teadvusesse jõudmine teavitustööga on aga väga keeruline, mistõttu Päästeametil üksi ei ole õnnetuste

ärahoidmisel enam suurt mõjuvõimu. Näiteks 2015. aastal oli 30 (60%)
tulekahjus hukkunut alkoholijoobes, samal aastal põhjustas hooletust
suitsetamisest tekkinud tulekahju 20 (40%) inimese surma.

1.4 Avalik arvamus ja ühiskonna kaasatus
Eesti inimesed on aastaid pidanud Päästeametit väga usaldusväärseks
organisatsiooniks. Küsitlused näitavad, et Päästeametit usaldab üle 95%
Eesti elanikest. Positiivne suhtumine on aidanud Päästeametil saavutada
oma eesmärke ja kaasata oma tegevusse vabatahtlikke. Positiivse ja ennetusele suunatud kuvandi säilitamine on uute eesmärkide saavutamiseks
oluline, kuid kuluefektiivsuse survest tulenevalt võib see osutuda järjest
rohkem väljakutset pakkuvaks ülesandeks. Et olla vastavuses ühiskondliku nõudlusega, muutub üha olulisemaks Päästeameti tegevusele antav
tagasiside ja selle kasutamine teenuste parendamiseks.
Päästevaldkonna seniseid arenguid vaadates on hea tõdeda, et vabatahtlike
päästjate liikumine toimib edukalt ja vabatahtlike päästjate arv kasvab
jätkuvalt. Lisaks päästjatele on oluline leida vabatahtlikke appi ka ennetustöösse, mis eeldab süsteemset lähenemist uute võimaluste väljatöötamisel
ja kaasamisel.
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Foto: Annika Haas
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Igaühe kaasamine turvalisuse tagamisse
on üks suuremaid Päästeameti väljakutseid.
Pildil vabatahtlik päästja kodukülastust tegemas.
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2.1 Olulised keskkonnategurid
Meid ümbritsev keskkond muutub kiiremini kui kunagi varem. Päästeameti
oluliseks väljakutseks on suutlikkus meid mõjutavate muutustega kaasas
käia ning neile õigesti ja õigeaegselt reageerida. Tuleviku prognoosimine ja
sellest lähtuvalt oma tegevuse planeerimine muutub järjest keerulisemaks.
Suurimad väljakutsed, millega Päästeamet siseriiklikult silmitsi seisab, on
seotud alkoholi-, tubaka- ja uimastiprobleemidega. Kui Päästeameti
ennetustöö on olnud üldiselt edukas, siis tugevate sõltuvusprobleemidega inimesteni on ennetustööga kahjuks raske jõuda. Samas on nende
inimeste osakaal ühiskonnas märkimisväärne. Päästeamet peab leidma
tulemuslikud koostöölahendused organisatsioonidega, kelle ülesandeks
on sõltuvusprobleemide lahendamine.
Maapiirkondade elanike vähenemine seab surve alla sealsed päästekomandod, sest nende ülalpidamise kulu elaniku kohta kasvab. Vähenevate
ressursside tingimustes muutub elanike turvatunde tagamine üha keerukamaks. Olukorra tasakaalustamiseks on oluline vabatahtlike päästjate arvu kasv. Samas on ka vabatahtlike päästekomandode mehitamine
väheneva elanikkonna tingimustes varasemast raskem.
Vabatahtlike kaasamise muudab keerukamaks ka ühiskonna individualiseerumine. Lisaks suurendab üksikisikute huvide prevaleerimine ja
üksindus ka inimeste riskikäitumist, mis omakorda suurendab õnnetuste
arvu. Seoses ühiskonna muutustega ja igapäevase töö tegemiseks vajalike

oskuste muutumisega peab olema valmis nn õpitud abituse suurenemiseks:
paljude seni lihtsana tundunud tegevuste ja esmaste ohtude kõrvaldamisega ei saada enam hakkama, luues sellega pinnase õnnetuste tekkeks ja
suurendades päästjate reageerimiskoormust.
Muutused rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas tingivad vajaduse tõsta
Päästeameti ja elanikkonna valmisolekut tegutsemiseks keerulistes komplekshädaolukordade tingimustes.
Avaliku sektori organisatsioonile omaselt tunnetab Päästeamet aeg-ajalt
ühiskondlikku survet lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks, mis võivad
takistada suurema mõjuga, kuid pikaajalisemalt saavutatavate eesmärkideni jõudmist.
Lisaks negatiivsetele tendentsidele võib täheldada ka rida päästevaldkonnale positiivseid tendentse, mille oskuslikul ärakasutamisel muutub
inimeste elu turvalisemaks.
Eestis võib täheldada ohutuskultuuri parandavate ja igaühe vastutuse
suurendamisele suunatud tegevuste arvu kasvu. Koos Päästeameti enda
tegevustega omavad need ühiskonna turvalisemaks muutmisel olulist
positiivset mõju.
Sarnaselt teiste avaliku sektori organisatsioonidega seisab ka Päästeamet
väljakutse ees, kuidas kasutada oma eesmärkide saavutamiseks interaktiivsete suhtluskeskkondade arengut ja nende kasvavat kasutamist inimeste
poolt. Lisaks suhtluskeskkondadele arenevad ka muud tehnoloogilised
lahendused, mille oskusliku kasutamise abil on võimalik muuta elukeskkonda turvalisemaks ja päästetööd tulemuslikumaks.
Inimeste sotsiaalmajandusliku olukorra paranemine ja linnastumistendentsid muudavad elukeskkondi traditsiooniliste õnnetuste suhtes turvalisemaks. Olulise positiivse mõju saavutamiseks tuleb ka Päästeametil
oma tegevusi vastavalt suunata.
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2.2 Päästeameti tugevused ja nõrkused
Päästeamet on viimaste aastate jooksul tegutsenud edukalt, mida näitavad
nii õnnetustes hukkunute arvu vähenemine kui ka inimeste kõrge usaldus.
Päästeamet on oma heade töötulemustega Eesti kõige usaldusväärsem
avaliku sektori organisatsioon. Usaldusväärsust tuleb hoida, jätkates
kvaliteetse teenuse pakkumist.
Õnnetuste arvu vähenemist on oluliselt mõjutanud edukas ennetustöö.
Ennetustegevus on olnud aastaid Päästeameti fookuses ning sellega tegeletakse läbivalt mitmetes struktuuriüksustes. Ennetustöö tähtsus kasvab
ning oluline on kasutada selles muutuva ühiskonna uusi võimalusi.
Ka päästetöö kvaliteet ja tulemused on kõrgel tasemel. Päästetöö teenuste
kvaliteedi veel paremale tasemale viimiseks on oluline osata kaasata tehnoloogiaid, mis võimaldaksid vähendada nii kannatanuteni jõudmise aega
kui ka õnnetustega kaasnevaid kahjusid.
Järjest tugevamad on Eestis vabatahtlikud päästekomandod, kelle suurem kaasamine mitte ainult pääste-, vaid ka ennetustööle on järgnevate
aastate oluline tegevussuund.
Päästeamet on olnud usaldusväärne partner nii era-, avaliku kui ka kolmanda
sektori organisatsioonidele. Oluline on suurendada partnerite võrku
ning tõhustada koostööd ja kaasamisvõimekust, eriti kohalikul tasandil.
Päästeametile väljakutseks on valmisoleku tõstmine hägusate piiride ja
tunnustega hädaolukordadeks. Elanikkonnale ohutusalase teabe jagamisel
tuleb arvestada senisest suurema paindlikkusega ja laiema teemakäsitluse
vajadusega.
Edaspidise eduka tegevuse tagamiseks on jätkuvalt vaja arendada tegevuste
mõjude hindamise võimekust ning valdkondlike andmete kogumis- ja
analüüsivõimet, et teha nii tegevuste kui ka investeeringute planeerimisel
kõige optimaalsemaid otsuseid.

Päästeameti demineerijad on ka rahvusvahelisel
tasandil kõrgelt tunnustatud ja nendega
arvestatakse kui võrdväärse partneriga.
Foto: Annika Haas

16

18

19

Et Eesti inimestel oleks siin turvaline elada,
soovib Päästeamet jõuda igaühe kaasabil aastaks 2025
õnnetuste arvu ja kahjude poolest
Põhjamaade tasemele.
Foto: Annika Haas
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3.2 Väärtused
Väärtused on ühised eetilised põhimõtted, mille järgi organisatsioon ja
tema liikmed joonduvad ning otsuseid teevad.
Päästeameti väärtused:

3.1 Missioon
Missioon selgitab kõigile osapooltele Päästeameti olemasolu põhjust ehk
milleks on Päästeamet loodud ja mis on tema roll Eesti ühiskonnas.
Päästeameti missioon:

Ennetame õnnetusi, päästame elu,
vara ja keskkonda.

3.3 Visioon
Visiooniga kirjeldab organisatsioon tuleviku olukorda, milleni oma tegevuse abil soovitakse jõuda.
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse
tasemelt (õnnetuste arvult ja tagajärgede ulatuselt) võrdsele positsioonile
Põhjamaadega (Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Island). Visiooni saavutamist hinnatakse sõnastatud eesmärkide kaudu.

Foto: Kristiina Gilts

Päästeameti visioon:

Aastaks 2025 on igaühe kaasabil
vähenenud õnnetuste arv ja kahju Eestis
Põhjamaade tasemele.
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Päästeamet soovib oma tegevusse kaasata
üha enam vabatahtlikke päästjaid,
kes oleks oma kogukonna turvalisuse
saadikud.
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4.1 Eesmärgid
Eesmärgid tähistavad saavutuste rada, mis viib seatud visioonini. Seatud
eesmärgid on teetähised, mille abil planeerib organisatsioon oma tegevused.
Päästeameti eesmärgid aastaks 2025 on esitatud tasakaalus tulemuskaardi
formaadis. Vahepealse perioodi täpsemad eesmärgid ja valikud nende elluviimiseks on määratletud siseturvalisuse arengukavas ja tegevuskavades.
Eesmärgid, millel numbrilised näitajad hetkel puuduvad, saavad mõõdikud
jooksvalt vastavalt andmete kogumisvõimekuse tekkele.
Võimaluste piires on visiooni ja seda täpsustavate eesmärkide püstitamisel aluseks võetud Põhjamaade püstitatud eesmärke. Kategooriates, kus
võrdlusandmed on puudulikud või kus Eesti tase juba ületab Põhjamaade
taset, on seatud sisesed eesmärgid lähtuvalt Eesti hetkeolukorrast.
Eesmärkide täpsemaks lahtimõtestamiseks on vajalik seoste loomine ja
rollide defineerimine kõikide Päästeameti valdkondade lõikes.

MÕJU ÜHISKONNALE
Eesmärk

2015 tase

Aastaks 2025

tulekahjudes

50

<12

veeõnnetustes

37

<20

lõhkematerjali plahvatustes

1

0

19 190

<15 500

Hoonetulekahjude arv väheneb

1610

<1300

Eluhoonete tulekahjude arv väheneb

790

<700

Varaline kahju hoonetulekahjudest
väheneb

14 213 438

<10 000 000

95%

>95%

1552

<500

Õnnetustes hukkunute arv väheneb

keemiaõnnetustes
pääste juhitavates hädaolukordades
Päästesündmuste ja ohukahtluste arv
väheneb

Inimesed tunnevad end Eestis
turvaliselt. Päästeameti usaldusväärsus
on kõrge
Keskkonnaõnnetuste arv ja
keskkonnakahju vähenevad
Metsa- ja maastikutulekahjude arv
väheneb

Õnnetustes hukkunute arv väheneb.

Arvestust peetakse lähtuvalt ennetuspädevusest tulekahjudes, veeõnnetustes, lõhkematerjalide plahvatustes ja keemiaõnnetustes hukkunute
kohta. Tules hukkunute sihttase on suhtarvu (tules hukkunuid 100 000
elaniku kohta) kaudu leitud Eesti absoluutarv, arvestades ka saadaolevaid
andmeid Põhjamaade prognooside kohta. Uppunute ning plahvatustes
hukkunute sihttasemed on seatud Eesti-siseselt hetketasemest lähtuvalt,
kuna neis kategooriates puudub süsteemne andmevahetus Põhjamaadega.
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Inimesed tunnevad end Eestis turvaliselt. Päästeameti
usaldusväärsus on kõrge.

Keemiaõnnetuste ning pääste juhitavate hädaolukordade andmestik ja
metoodiline arvestus on täpsustamisel. Päästeamet on juhtivaks asutuseks
14 määratletud hädaolukorra tüübi korral. Päästesündmuste arv väheneb.

Eesti institutsioonide usaldusväärsuse uuringute andmetele tuginedes on
Päästeameti üldine usaldusväärsus elanikkonna hulgas kõrge. Usaldusväärsust tuleb hoida, kuid samas ei anna see teadmine piisavalt täpset sisendit
tarbijate vajadustele vastavate teenuste kujundamisel. Täna puuduvad
piisavalt täpsed andmed Päästeametiga vahetut kokkupuudet omavate
inimeste usaldusest. Päästeamet on alustanud oma teenuste tarbijate rahulolu mõõtmist soovitusindeksi metoodika abil. Samuti hinnatakse muude
uurimismeetodite kasutamist usaldusväärsuse uurimisel (kontrollostud,
fookusgrupp jt). Täiendavalt on vajalik luua võimekus Päästeameti tegevusega seotud turvatunde kui turvalisuse olulise komponendi mõõtmiseks.

Päästesündmuste ja ohukahtluste arv väheneb.

Eesti-sisene eesmärk lähtuvalt 2013. aasta tasemest, kuna võrreldavad
andmed Põhjamaade kohta ei ole kättesaadavad. Edaspidi on võimalik
parandada andmevahetust ja luua sündmuste loetelu, mille osas võrdlus
tehakse. Päästesündmuste koguarv sisaldab kõiki Päästeameti arvestuses olevaid väljakutseliike, millega on kaasnenud oht elule, varale või
keskkonnale. Arvestuses sisalduvad ka automaatsete tulekahjuteadete
edastussüsteemide (ATeS) valeväljakutsed. Päästesündmuste koguarvu
vähenemiseks aastatel 2013–2025 on prognoositud 23%.

Keskkonnaõnnetuste arv ja keskkonnakahju vähenevad.

Hoonetulekahjude ja eluhoonete tulekahjude arv väheneb.

Keskkonnaõnnetusteks loetakse ökosüsteemile või loodusressurssidele
inimtegevuse tõttu olulist kahju (keskkonnakahju) tekitavaid päästesündmuseid. Sündmus võib olla põhjustatud nii looduslikest, tehnoloogilistest
kui inimtekkelistest teguritest või nende kombinatsioonist. Oluline keskkonnakahju võib tekkida näiteks rannikureostustel, metsatulekahjudel ja
keemiaõnnetustel. Hetkel puudub Päästeametil keskkonnaõnnetuste ja
keskkonnakahju hindamise metoodika, mille kaudu hinnata Päästeameti
tulemuslikkust keskkonnaõnnetuste ennetamisel ja likvideerimisel.

Hoonetulekahjude ja eluhoonete tulekahjude vähenemise eesmärk absoluutarvudes on arvutatud lähtuvalt Põhjamaade suhtarvulistest näitajatest.
Põhjamaade keskmine näitaja on 1,1 hoonetulekahju ja 0,6 eluhoone tulekahju 1000 elaniku kohta. Eesti 2015. aasta hoonetulekahjude suhtarv oli
1,2. Eluhoonete tulekahjude arv 1000 elaniku kohta oli Eestis Põhjamaade
keskmisel tasemel, so 0,6 (2014. aastal 0,7).
Varaline kahju hoonetulekahjudest väheneb.

Näitaja on seotud hoonetulekahjude vähenemise eesmärgiga, arvutatuna
viimaste aastate keskmiste kahjude kaudu. Arvestuse alus on keskmiselt
7500 eurot hoonetulekahju kohta. Põhjamaades ei ole varaliste kahjude
arvestamiseks ühtset metoodikat ja seega puudub ka võrdlusnäitaja.
Edaspidi on vajalik hinnata võimalusi kahjude hindamiseks ka muude
õnnetusliikide korral ja planeerida tegevusi kahjude vähendamiseks kooskõlas visiooni sõnastusega. Samuti on oluline hinnata edaspidi päästetöö
abil ärahoitud varakahjude ulatust.

Foto: Andres Putting, Delfi/Eesti Ajalehed
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Maastikutulekahjud võivad kujuneda
väga kulukaks nii kustutajatele kui ka
maaomanikele.
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Metsa- ja maastikutulekahjude arv väheneb.

Ennetustöös osalevate partnerite arv suureneb.

2015. aastal toimus Eestis 102 metsatulekahju ja 1450 maastikutulekahju.
Päästeamet on seadnud sihiks vähendada selliste sündmuste arvu ligi kolm
korda. Täpsema eesmärgistamise vajadust hinnatakse pärast arvestusmetoodika täpsustamist metsa- ja maastikutulekahjude tagajärjel kahjustatud
pindala osas.

Arvestuses on ennetustöö tegemiseks Päästeametiga lepingu sõlminud
organisatsioonivälised koostööpartnerid. Eelduseks on leping Päästeameti
eesmärkide täitmiseks, mis ei ole suunatud tulu teenimisele (lepinguga
võib olla reguleeritud kulude katmine). Arvestust peetakse eraldi avaliku,
era- ja kolmanda sektori koostööpartnerite osas ning Päästeameti lepinguliste esindajate ja valdkondade lõikes. 2013. aastal oli Päästeametiga
ennetustööks lepingu sõlminud partnereid 69, aastaks 2015 suurenes see
arv 147-ni. Samas tuleb tõdeda, et lepingute arvust olulisem on nende raames läbiviidavad tegevused ja mõju turvalisusele. Aastaks 2025 on seatud
siht suurendada lepinguliste partnerite arvu 53 võrra.

MÕJU SAAVUTAMIST TOETAVAD PROTSESSID
Eesmärk

2015 tase

Aastaks 2025

147

>200

Ennetustöös osalevate aktiivsete
partnerite arv suureneb

Elanikkonna ohutusalane teadlikkus on tõusnud
Tuleohutusalase teadlikkuse indeks

58

>70

Veeohutusalase teadlikkuse indeks

66,8

>75

Valveteenistujate tööajast ennetustegevuseks kasutatava aja hulk
suureneb

1%

>2%

Päästesündmusele kohalejõudmise
keskmine aeg on stabiilne

8:42

<10:00

Päästesündmusel eeltegevuse aeg lüheneb

Elanikkonna ohutusalane teadlikkus kasvab.

Tegemist on Eesti-sisese eesmärgiga, kuna ohutusalase teadlikkuse indeksite
metoodika on Eestile ainuomane. Lisaks tule- ja veeohutusalase teadlikkuse
indeksitele on koostamisel plahvatusohualase teadlikkuse ja elanikkonna
hädaolukorraks valmisoleku mõõtmise metoodikad. Elanikkonna ohutusalase teadlikkuse indeksid saadakse uuringu tulemusena. Indeks koosneb
alljärgnevatest osadest: teadmised (sh ohutusvarustus, abi kutsumine)
20%, hoiakud (sh ohutusvarustuse vajalikkus, huvitatus ohutusalase teabe

Päästeameti partnerid aitavad Päästeameti
ennetajatel ohutussõnumeid inimestele
lähemale viia.

Foto: Päästeamet
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saamisest) 20%, käitumine (sh ohutusvarustuse kasutamine) 30%, ennetav
käitumine (sh ohu ja vastava käitumise teema käsitlus peres, ohuallikate
ja ohutusvarustuse hooldamine) 30%.
Tööaja tõhusam kasutamine. Valveteenistujate tööajast kasutatakse ennetustegevuseks rohkem kui 1%.

Sihttaseme aluseks on ajaliselt standardiseeritud ennetustegevuste läbiviimise plaanid. Eesmärgile vastavalt kasutatud tööaja tegelik tase leitakse
reaalse kontaktajakulu arvestuse kaudu (sõiduaega arvestamata), arvestust peetakse ka tegevuskordade üle. Arvestuses on osalemine kõikide
ennetustöö teenuste osutamises, sh osalemine ohutuspäevadel, koolitustel ja ohutusalastel nõustamistel eluruumides. Valveteenistujate tööaja
arvestuses on 72 riikliku komando aasta töötunnid, arvestamata asjaolu,
et ennetustööd öisel ajal ei tehta. 2013. aastal kasutati valveteenistujate
tööajast ennetustööks 24 h arvestuses 0,015%, 2015. aastaks on osakaal
suurenenud 1%-ni.

Päästesündmusele kohalejõudmine on kiire.

Päästesündmusele esimese päästemeeskonna (sh vabatahtlike) kohalejõudmise keskmine aeg (päästekomandosse teate edastamisest päästesündmusele kohalejõudmiseni) püsib alla 10 minuti. Täiendavalt peetakse
arvestust päästemeeskondade kohalejõudmise kohta linnalistesse asulatesse
ja maapiirkondadesse ning elupäästevõimekusega päästemeeskondade
kohalejõudmise kohta elupäästesündmustele (liiklusõnnetused / veeõnnetused / hoonetulekahjud).
Päästesündmusel kannatanuni jõudmise aeg lüheneb.

Aeg päästemeeskonna päästesündmusele kohalejõudmisest kuni kannatanuni jõudmiseni. Hetkel puuduvad standardsed võimalused sündmuskoha
tegevuste hindamiseks, andmete kogumiseks ja töötlemiseks. 2015. aastal
alustati ühtsetel alustel kontrollharjutuste läbiviimist ja mõõtmist, mis on
eelduseks elupäästeahela kiirendamisele päästesündmustel. Tulemused
väljendatakse sooritusindeksina ja selle alusel seatakse edasised eesmärgid. Samuti analüüsitakse elupäästeahela mõõtmise võimalusi reaalsetel
päästesündmustel.

MÕJU SAAVUTAMIST TOETAV TÖÖTAJATE ARENG
Eesmärk

2015 tase

Aastaks 2025

Päästeameti töötajate pühendumuse tase on tõusnud

Foto: Kaarel Langemets

Päästeameti vabatahtlik voolavus on madal

Kui parajasti õnnetusi ei juhtu, ei istu
päästjad jõude. Nad õpivad, treenivad ja
aitavad õnnetusi ennetada. Kui veekogude
jää on veel habras, aitab päästjate rajatud
liuväli lapsed ohust eemal hoida.

Valveteenistujatel

3,87%

3%

8 h teenistujatel

5,06%

7%

Vabatahtlike päästeorganisatsioonide
liikmete arv suureneb

2296

4000

Tunnistusega vabatahtlike päästjate
arv suureneb

1768

3000

Päästeameti töötajate ning vabatahtlike päästjate vilumus ja
kompetents kasvab
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Päästeameti töötajate pühendumus on kõrge.

2015. aastal töötati Rahandusministeeriumi tellimusel välja riigiasutuste
ühtne rahulolu- ja pühendumusuuringu läbiviimise metoodika. 2016. aastal
toimuvad Päästeametis ettevalmistused uuringu läbiviimiseks koos Rahandusministeeriumiga, misjärel toimub täpsem eesmärkide seadmine. 2013.
aastal Päästeametis läbiviidud uuringus oli Päästeameti pühendumise tase
5 palli skaalal 3,2. Päästeameti personalistrateegia 2015–2025 seab sama
metoodikat kasutades sihiks pühendumuse tõusu aastaks 2020 tasemeni 4.
Töötajate vabatahtlik voolavus on madal.

Vabatahtlik voolavus arvestab ainult lahkumisi omal soovil. Voolavuse
arvestust peetakse eraldi valveteenistujate ja 8 h töögraafikuga teenistujate
osas. Erinevad eesmärgid on tingitud töö iseloomu erinevustest. Valveteenistujate puhul on töö iseloomust ja väljaõppest tingitult eesmärk hoida
voolavust madalamal kui 8 h teenistujatel. Arvestus toimub teenistuskoha
põhiselt.

tagatud juhtide ja võtmeametikohtade järelkasv ning paranenud teenistujate vilumus ja kompetents. Aastaks 2018 on iga teenistuja hinnatud vastavalt antud valdkonnale ja ametikohale kehtestatud hindamissüsteemile;
Hindamiste põhjal on koostatud teenistuja isiklik arenguplaan vilumuste,
kvalifikatsiooni ja kompetentside tõstmiseks.

Karm töö, karm treening. Spetsiaalses konteineris
suitsusukeldumist harjutades on päästjad päris
tulekahjudeks paremini valmis ning oskavad
teisi päästes ka enda ohutust tagada.

Vabatahtlike päästjate arv suureneb.

Aastaks 2025 on seatud eesmärgiks, et Päästeameti toetusel kasvab vabatahtlike päästeorganisatsioonide liikmete arv üle 4000 ja tunnistusega
vabatahtlike päästjate arv on suurem kui 3000. Aastani 2016 on sihttase
kooskõlas riiklike suundadega vabatahtliku pääste arengus 2013–2016.
2015. aastal oli vabatahtlike päästeorganisatsioonide liikmeid 2296 (2013.
aastal 1868) ja tunnistusega vabatahtlikke päästjaid 1768 (2013. aastal
1281). Vabatahtlike päästekomandode arvu säilimisel praegusel tasemel
suureneks aastaks 2025 vabatahtlike päästjate keskmine arv komando kohta
kaks korda, ca 15-lt 30-ni. Sellele lisanduvad reservpäästerühmade liikmed.
Päästeameti töötajate ja vabatahtlike päästjate vilumus
ja kompetents kasvab.

Päästeameti personalistrateegias 2015–2025 on võetud eesmärgiks, et teenistujatele on loodud tingimused arenguks ja karjääriks, mille tulemusel on

Foto: Kaarel Langemets
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MÕJU SAAVUTAMIST TOETAVAD FINANTSID
Foto: Päästeamet
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Strateegia eesmärkide täitmiseks vajalike finantsvahendite planeerimine
toimub kooskõlas riigieelarve planeerimisega. Eesmärkidest tulenevalt
vajab eraldi rõhutamist vabatahtlike rahastamise, investeeringute osakaalu
ja töötasu suurendamise vajadus.
Vabatahtlike jätkusuutlikkuse tagamiseks suurendatakse
rahastamist.

Vastavalt riiklikele suundadele vabatahtliku pääste arengus 2013–2016 on
vabatahtlike päästjate võimekusse investeerimise summat kavas suurendada
1,5 miljoni euroni aastaks 2016. Selleks, et tagada vabatahtlike päästjate
jätkusuutlik tegevus tänases mahus, näeb Päästeamet vajadust suurendada
rahastamist strateegia perioodil tasemeni 3 miljonit eurot.
Investeeringute osakaal eelarves suureneb.

2015. aastal moodustasid investeeringud Päästeameti eelarvest 7% (2013
2,8%). Tõus oli tingitud 6 kaasaegse redelauto soetusest. Eesmärkide täitmise kindlustamiseks ning kasutuseale ja ohutusnõuetele vastava tehnika
ja varustuse tagamiseks on vajalik investeeringute osakaalu suurendada.
Juhul kui seda tuleb teha Päästeameti majandamis- ja personalikulude arvelt,
võib see kaasa tuua vajaduse muuta või vähendada teenuste mahtusid.
Õiglane ja konkurentsivõimeline töötasu.

2015. aastal oli keskmine brutokuupalk avalikus halduses ja riigikaitses
1291 eurot. Päästeameti keskmine töötasu oli 1015 eurot (2013. aastal
935), moodustades 78,6% avaliku halduse ja riigikaitse keskmisest (2013.
aastal 82%). Tagamaks Päästeameti eesmärkide täitmiseks vajalike töötajate olemasolu, konkurentsivõime tööjõuturul ja sisemise õigluse, tuleks
viia Päästeameti keskmine töötasu lähemale avaliku halduse ja riigikaitse
sektori keskmisele. Võrreldes 2013. aastaga on vahe avaliku sektori ja
Päästeameti keskmise vahel suurenenud.

Rohkem tulevikku suunatud investeeringuid aitaks
Päästeametil oma tegevust pikemalt ette planeerida.
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Foto: Annika Haas
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4.2 Strateegilised tegevussuunad
Strateegilisi valikuid tehes määratletakse abinõud ja teed, kuidas visioonini
jõuda. Strateegilisi tegevussuundi võetakse arvesse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste planeerimisel ja nende kasutamist hinnatakse
plaanide aruandluse käigus. Päästeameti visiooni ja seatud eesmärkide
saavutamiseks on järgmise kümne aasta jooksul Päästeameti strateegilisteks tegevussuundadeks:
1. Jätkuv muutumine ennetavaks elanikkonnakaitse
organisatsiooniks, sh:

■
■
■
■

ennetustegevuse tähelepanu suunamine (füüsilise) elukeskkonna turvalisemaks muutmisele;
ohutusteemade lõimimine üldharidusõppesse;
elanikkonna ohutusalase teadlikkuse suurendamine;
hädaolukorraks valmisoleku hindamine ja tugevdamine.

2. Partnerluse suurendamine kõigi seotud osapooltega, sh:

■
■
■
Kui lapsed ja noored mõistavad ohte juba varakult,
on suurem tõenäosus, et nad oskavad ise ohtudest
hoiduda ja neid ei tule kunagi päästma tõtata.

■
■
■
■

igaühe (organisatsioonide, eraisikute, Päästeameti töötajate ja arvamusliidrite) sihipärane kaasamine;
Päästeameti töötajate ja vabatahtlike aktiivne kaasamine e-keskkondades toimuvasse ennetustegevusse;
vabatahtlike poolt osutatavate päästeteenuste laiendamine ja iseseisva
tegevusvõime suurendamine, sh vabatahtlike kaasamise lahenduste ja
võimaluste arvu suurendamine;
suurõnnetuste likvideerimise võimekuse suurendamine koos rahvusvaheliste partneritega;
ressursside (sh tehnoloogiate), ülesannete ja andmete jagamine partneritega (kokkulepped partnerite vahel);
aktiivne koostöö kohalike kogukondade liidritega teenuste taseme
säilitamiseks ja arendamiseks ning uute vabatahtlike kaasamiseks;
koostöö tõhustamine kohalike omavalitsustega;

Head otsused nõuavad täpsetele andmetele
tuginevat põhjalikku analüüsi.
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■
■

koostöö alkoholi-, uimasti-, tubaka ja tervishoiupoliitikaga tegelevate
organisatsioonidega;
organisatsioonisiseselt koordineeritud partnersuhete juhtimine.

3. Tehnoloogiate kaasajastamine ja kasutuselevõtmine ennetusja päästetöö tulemuslikkuse suurendamiseks, sh:

■
■
■
■
■
■

tehnoloogiate kasutuselevõtmine ja arendamine päästetöö teenuste
osutamiseks (eelkõige sündmuskoha tegevuste ja kannatanuni jõudmise aja vähendamiseks);
simulatsioonitehnoloogiate kasutuselevõtmine ennetustöös, õppe- ja
treeningprotsessides;
e-lahenduste kasutuselevõtmine ennetustegevusteks;
kaasaegsete ohutusalaste tehnoloogiliste lahenduste tutvustamine
elanikkonnale;
tehnoloogia kasutamine mobiilsetel töökohtadel tööprotsesside tõhustamiseks;
infotehnoloogilise võimekuse terviklik arendamine.

4. Andmete analüüs ja faktipõhine pikaajaline planeerimine, sh:

■
■
■
■
■
■
■

pikaajalise ressursside (varad, töötajad, partnerid) planeerimissüsteemi
loomine;
tõenduspõhiste mõjude hindamise metoodikate kasutuselevõtmine;
Päästeameti partnerite poolt loodud andmete kasutamine tegevuste
mõjude hindamisel;
tarkvaralahenduste kasutuselevõtmine tegevuste mõjude hindamiseks,
prognoosimiseks ja planeerimiseks;
koostöö teadus- ja haridusasutustega andmete analüüsi ja probleemide
lahendamise eesmärgil;
inimeste kaasamine analüüsiprotsessidesse avatud suhtluskeskkondade
kaudu;
Päästeameti teenuste planeerimine lähtuvalt väliskeskkonna muutustest
ja ohuteguritest.

5. Organisatsioonilise võimekuse suurendamine, sh:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

töötajate motiveerimine ühiskondlikes ohutuskultuuri tegevustes
osalemiseks;
innovatsiooniprotsessi arendamine ja töötajate kaasamine teenuste
parendamisse;
töötajate tööaja ja potentsiaali efektiivsem kasutamine;
väärtuspõhise organisatsioonikultuuri arendamine;
Päästeameti teenistujate vilumuse ja kompetentsi tõstmine;
välisvahendite kaasamise võimekuse suurendamine;
koostöö- ja kaasamisvõimekuse suurendamine;
eesmärgipärase väliskoostöö tõhustamine;
sihtrühmade vajaduste süsteemne jälgimine ja nendega arvestamine;
elanikkonna teadlikkuse kasvatamine Päästeameti teenuste sisust,
mõjust ja kättesaadavusest.
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Foto: Annika Haas

ELLUVIIMINE, SEIRE JA UUENDAMINE

40
41

5

42

43

ELLUVIIMINE, SEIRE JA UUENDAMINE

5

ELLUVIIMINE, SEIRE
JA UUENDAMINE

Päästeameti strateegia on dokument, mille alusel suunatakse lähiaastatel
kogu organisatsiooni arengut. Nii nagu strateegia koostamisse olid kaasatud kõik organisatsioonisisesed osapooled, peavad nad olema kaasatud
ka strateegia elluviimisse ja muudatuste tegemisse.

täpsemate plaanide, tegevuskavade ja eelarve koostamisel. Strateegia uuendamiseks viiakse igal aastal läbi vähemalt üks planeerimisseminar. Seminari
sisendiks on faktipõhine analüüs ning sisuks eesmärkide ja strateegiliste
tegevussuundade ülevaatus ning vajadusel muutmine.

Strateegia valmimist, seiret ja uuendamist juhitakse keskselt ning selle täitmist analüüsitakse kord aastas. Analüüsi käigus antakse hinnang valdkonna
ja organisatsiooni arengule, hinnatakse, millisel määral on liigutud seatud
eesmärkide poole ja kas kokkulepitud strateegilised valikud on aidanud
eesmärkide poole liikuda. Analüüsist tulenevalt tehakse ettepanekud strateegia ja sellega seotud planeerimisdokumentide ajakohastamiseks. Analüüsi ja muudatuste protsess on kooskõlas järgneva aasta tegevuskava ja
eelarve koostamisega: seire ja vajalikud muudatused strateegias lõpetatakse
järgneva aasta tegevuskava koostamise ajaks. Strateegia võetakse aluseks
nii organisatsioonisiseste kui ka partnersuhete arendamiseks koostatavate

Strateegia elluviimise eest vastutab Päästeameti juhtkond eesotsas peadirektoriga. Juhtkonna ülesandeks on protsessi juhtida ja kokkulepitu täitmist
kontrollida. Strateegia elluviimisel jälgitakse organisatsiooni olemasolevat
struktuuri ja selles eksisteerivaid vastutusvaldkondi.
Strateegia elluviimise esimestel aastatel on olulisel kohal ka seatud eesmärkide ja mõõdikute korrektsuse ning asjakohasuse kontrollimine, sh
nende mõõdikute alusandmete loomine, millel need strateegia koostamise
ja esmakordse uuendamise ajal veel puudusid.
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Kujundus: Akriibia OÜ
Väljaandja: Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn
“Päästeameti strateegia aastani 2025” veebis:
My Kaywa QR-Code

http://www.paasteamet.ee/et/paasteamet/organisa...

www.paasteamet.ee/et/paasteamet/organisatsioon/strateegia.html

http://kaywa.me/eqx09

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Foto: Annika Haas
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