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1 Sissejuhatus
Päästeameti haldusalas tegutseb lisaks riiklikele päästekomandodele veel 115 vabatahtliku
päästekomandot (edaspidi VPK), mis on jaotunud 4 päästekeskuse tegevuspiirkondadesse.
Päästekeskuseti jagunevad vabatahtlikud päästekomandod järgmiselt: Ida päästekeskus – 16,
Lääne päästekeskus – 45, Lõuna päästekeskus – 28 ja Põhja päästekeskus – 26.

Joonis 1. Eesti riiklikud - (punasega) ja vabatahtlikud pääsekomandod (kollasega) seisuga 1.02.2016a.

2 Eesmärk
Küsitluse eesmärgiks oli saada tagasisidet VPK tegevustega seotud küsimustele ja ülevaadet
üldisest rahulolust teenuse toimimisest ning seeläbi hinnata kuidas teenuse haldamist veel
paremaks muuta. VPK rahulolu teenusega on ühtlasi ka üheks teenuse hindamise mõõdikuks
aastal 2016.

3 Metoodika
Küsitlus oli VPK põhine ja seal ei käsitletud isikuandmeid. Küsitlus viidi läbi perioodil 15.0201.04.2016a. Küsimustik oli valikvastustega ja täitmine võttis aega ligikaudu 10 minutit. Kokku oli
35 küsimust/väidet.
Küsimustik oli jaotatud üheksaks alateemaks:
1.
Üldinfo;
2.
Päästeameti tegevus;
3.
Vabatahtlike koolitused;
4.
Vabatahtlike poolt pakutavad teenused;
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5.
6.
7.
8.
9.

Ennetustöö;
Kommunikatsioon ja meedia;
Varustus ja tehnika;
Toetused;
Organisatsiooniline kuuluvus.

Küsimustik saadeti VPK esindajatele e-posti teel 15.02. Lisaks meeldetuletused 01.03 ja 14.03
Platvormina kasutati Google Forms keskkonda.

4 Tulemus
Küsitlusele vastas 93 VPK-d 115-st, mis on 81% koguhulgast. Vastuste % on teisendatud
täisarvudeks. Vastuste koondist eemaldati 4 vastaja vastused (2 topelt, 1 testimine, 1 mitte
sihtgruppi kuuluv vastaja). kaldkirjas on toodud küsimused, mis vabatahtlikele esitati.
Päästekeskuste kaupa vastati alljärgnevalt (arvestades päästekeskuse VPK-de koguarvu):
1. Ida päästekeskus – 14/16-st (88 % keskuse VPK-dest)
2. Lääne päästekeskus – 35/45-st (78 % keskuse VPK-dest)
3. Lõuna päästekeskus – 19/28-st (68 % keskuse VPK-dest)
4. Põhja päästekeskus – 21/26-st (81 % keskuse VPK-dest)
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21

Ida päästekeskus
Lõuna päästekeskus
19

Lääne päästekeskus
Põhja päästekeskus

35

Joonis 2. Vastanud VPK-de arv päästekeskuste kaupa

5 Kokkuvõte
5.1 Üldinfo
Millise Päästeameti päästekeskuse haldusalas teie vabatahtlik päästekomando
tegutseb?
1.
Ida päästekeskus – 16 %
2.
Lõuna päästekeskus – 21 %
3.
Lääne päästekeskus – 39 %
4.
Põhja päästekeskus – 24 %
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16%
24%

Ida päästekeskus
Lõuna päästekeskus
21%

Lääne päästekeskus
Põhja päästekeskus

39%

Joonis 3. Päästekeskuste kaupa vastamise %

Küsitluses küsiti ka vabatahtliku päästekomando nime saamaks ülevaadet kui paljud on vastanud.
Kuna aga küsitluse tulemused komandode kaupa jäävad anonüümseks siis neid siinkohal välja ei
tooda.
Teie vabatahtlikus päästekomandos on jätkusuutlikkuse tagamiseks piisavalt
liikmeid.
•
•
•
•
•

Täiesti nõus – 26%
Pigem nõus – 46%
Ei oska öelda – 6%
Pigem ei ole nõus – 18%
Ei ole üldse nõus – 4%

4%
26%

18%

Täiesti nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda

6%

Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
46%

Joonis 4. Vabatahtlike hinnangul piisavalt liikmeid jätkusuutlikkuse tagamiseks
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5.2 Päästeameti tegevus
Kuivõrd olete rahul Päästeameti poolse üleriigilise vabatahtlike päästjate
kaasamise teenusega üldiselt?
• Väga rahul – 20%
• Pigem rahul – 58%
• Ei oska öelda – 16%
• Pigem ei ole rahul – 6%
• Üldse ei ole rahul – 0%

6%
20%
16%

Väga rahul
Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
58%

Joonis 5. Üleriigilise vabatahtlike kaasamise teenusega rahulolu

Kuidas olete rahul Päästeameti poolse vabatahtlike koordinaatori tegevusega
(päästekeskuse koordinaator)?
• Väga rahul – 58%
• Pigem rahul – 41%
• Ei oska öelda – 1%
• Pigem ei ole rahul – 0%
• Üldse ei ole rahul – 0%
1%

Väga rahul

41%

Pigem rahul
58%

Ei oska öelda

Joonis 6. Rahulolu päästekeskuste koordinaatorite tegevusega

Päästeameti poolt vabatahtlikele edastatav info on piisav?
• Nõus – 48%
• Pigem nõus – 41%
6

•
•
•

Ei oska öelda – 8%
Pigem ei ole nõus – 3%
Üldse ei ole nõus – 0%
3%
8%

Nõus
48%

Pigem nõus
Ei oska öelda

41%

Pigem ei ole nõus

Joonis 7. Vabatahtlikele info edastuse piisavus

Päästeameti poolne vabatahtlike juhendamine ja nõustamine on piisav?
• Nõus – 52%
• Pigem nõus – 36%
• Ei oska öelda – 7%
• Pigem ei ole nõus – 5%
• Üldse ei ole nõus – 0%

5%
7%

Nõus
Pigem nõus
52%
36%

Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus

Joonis 8. Päästeameti poolne vabatahtlike juhendamine ja nõustamine

Vabatahtlike kaasatakse piisavalt neid puudutavate otsuste tegemisse?
• Nõus – 25%
• Pigem nõus – 34%
• Ei oska öelda – 19%
• Pigem ei ole nõus – 21%
• Üldse ei ole nõus – 1%
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1%

21%

25%

Nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus

19%

Üldse ei ole nõus

34%

Joonis 9. Vabatahtlike arvates nende kaasatus otsuste tegemisse

Päästeameti poolt korraldatavad kevadised infopäevad ja sügisseminarid on
vajalikud?
• Nõus – 65%
• Pigem nõus – 30%
• Ei oska öelda – 1%
• Pigem ei ole nõus – 4%
• Üldse ei ole nõus – 0%
1% 4%

Nõus
30%

Pigem nõus
Ei oska öelda
65%

Pigem ei ole nõus

Joonis 10. Infopäevade ja sügisseminaride vajadus

5.3 Vabatahtlike koolitused
Päästeameti poolt korraldatakse vabatahtlikele piisavalt koolitusi ja õppusi?
• Nõus – 34%
• Pigem nõus – 43%
• Ei oska öelda – 4%
• Pigem ei ole nõus – 19%
• Üldse ei ole nõus – 0%
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19%
34%
4%

Nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus

43%

Joonis 11. Vabatahtlikele korraldatavate koolituste piisavus

Vabatahtlikele korraldatavate koolituste tase?
• Väga hea – 25%
• Hea – 61%
• Rahuldav – 10%
• Kasin – 1%
• Halb – 1%
• Muu – 2%
Selgitusena märgiti vastusevariandi „Muu“ all:
•
•

Ei oska öelda, pole osalenud
Kõikuv ja koolitajast sõltuv. On koolitusi kus mehed tulevad tagasi ja ütlevad et oleks ajaga midagi
kasulikumat ette võtnud ja on koolitusi millega ollakse väga rahul

1% 1% 2%

10%

Väga hea

25%

Hea
Rahuldav
Kasin
Halb
Muu

61%

Joonis 12. Vabatahtlikele korraldatavate koolituste tase

9

Milliseid koolitusi võiks Päästeamet vabatahtlikele rohkem korraldada? Valida sai mitu varianti!
(Mitu % vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
•
•
•
•
•
•
•
•

Elupääste sündmustele reageerimine – 48,3%/43
Tuleohutusalane "Kodu Tuleohutuks" koolitus – 21,3%/19
Veeohutusalane koolitus (Ennetus) – 18%/16
Seadusandlus – 24,7% /22
Tasemehoidmise koolitus – 50,6% /45
Alarmsõidukjuhi koolitus – 30,3% /27
Elupäästva esmaabi koolitus – 51,7%/46
Muu – 14,6% /13

Vastaja kommentaar: Vabatahtlike koolitused peavad olema väga praktilised ja kohe töösse
rakendatavad. Näiteks alarmsõiduk oli väga hea, õppustega kus simuleeritakse sündmust on
mehed siiani rahule jäänud. Võiks olla rohkem esmaabi poolt. Samuti liiklusõnnetutele
reageerimist.
Muu

13

Elupäästva esmaabi koolitus

46

Alarmsõidukjuhi koolitus

27

Tasemehoidmise koolitus

45

Seadusandlus

22

Veeohutusalane koolitus (Ennetus)

16

Tuleohutusalane "Kodu Tuleohutuks"…

19

Elupääste sündmustele reageerimine

43
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Joonis 13. Milliseid koolitusi võiks rohkem vabatahtlikele korraldada (vastamiste arv)

Kas teie vabatahtliku päästekomando liikmed on teadlikud e-õppe võimalustest?
• Jah – 80%
• Ei – 19%
• Muu – 1%
Vastaja kommentaar: kui on mõeldud priitahtlik.ee, siis arendaja sõnutsi pole see mõeldud
kordamiseks
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1%

19%

Jah
Ei
Muu

80%

Joonis 14. Teadlikus e-õppe võimalustest

5.4 Vabatahtlike poolt pakutavad teenused
Milliseid elupääste teenuseid olete nõus tulevikus oma vabatahtlikus
päästekomandos arendama (eeldab riiklikele kriteeriumitele ja nõuetele vastamist)? Valida sai
mitu varianti! (Mitu % vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
• Liiklusavariidele reageerimine – 66,3% / 59
• Veepääste – 41,6 %/ 37
• Suitsusukeldumine – 30,3%/ 27
• Ei ole nõus arendama – 6,7%/ 6
• Muu – 9%/ 8

Muu:

8

Ei ole nõus arendama

6

Suitsusukeldumine

27

Veepääste

37

Liiklusavariidele reageerimine

59
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Joonis 15. Erinevate teenuste arendamine VPK-s (vastamiste arv)

Erinevate variantidena pakuti veel:
•
•
•
•

Nööripääste
Logistilist tuge
Õhuluure; veealused otsingud
ajaga muutuvate vajadustega kaasa käimine
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40
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60
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Info ÜVT (ühisvalve teenistus) võimaluste kohta on piisav ja arusaadav?
• Nõus – 37%
• Pigem nõus – 42%
• Ei oska öelda – 17%
• Pigem ei ole nõus – 3%
• Üldse ei ole nõus – 1%
3%

1%

Nõus

17%
37%

Pigem nõus
Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus

42%

Joonis 16. ÜVT võimaluse teadlikus

Palun märkige põhjuseid, miks Teie vabatahtliku päästekomando liikmed pole
osalenud/pole saanud osaleda ÜVTs? Valida sai mitu varianti! (Mitu % vastanuid antud variandi
valis/vastuste arv)
•
•
•
•
•
•
•
•

Meie liikmed on osalenud - 22,5% / 20
Huvi puudus - 13,5% / 12
Ajapuudus - 56,2% / 50
Kaugus kutselisest päästekomandost - 20,2% / 18
Nõrgendab VPK valmisolekut - 18% / 16
Ei näe mõtet sellel asjal - 5,6% / 5
Info puudus - 10,1% / 9
Muu - 11,2% / 10

Muu

10

Info puudus

9

Ei näe mõtet sellel asjal

5

Nõrgendab VPK valmisolekut

16

Kaugus kutselisest päästekomandost

18

Ajapuudus

50

Huvi puudus

12

Meie liikmed on osalenud

20
0

10

Joonis 17. ÜVT osalemise takistused (vastamiste arv)
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Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kaua räägitud teema, seni lahenduseta: vabatahtlik päästja, kes omab C katekooria ja
alarmsõidukijuhi tunnistust ei tohi väljakutsele reageerida kutselise komando päästeauto roolis.
Samas oleks see vajalik näiteks kutseliste meeskondade nendes valvekordades, kus paakautol
puudub juht.
Liiga noored aga plaanime
Piisavalt väljasõite
olles kodunt eemal eeldab normaalset tasustamist
Oleme solidaarsed ja ei roni teiste meeste tööjuurde nende tööd ära võtma. Nii see kahjuks on
oma komandoga väljasõite piisavalt
liikmed töötavad Päästeametis
olemas jõukohane rakendus VPK töös
niigi olen päeval üksi, teised on Tallinnas tööl.

5.5 Ennetustöö
Päästeameti ennetustöö korraldus, tegevused ja eesmärgid on arusaadavad?
• Nõus – 52%
• Pigem nõus – 38%
• Ei oska öelda – 6%
• Pigem ei ole nõus – 4%
• Üldse ei ole nõus – 0%

6%

4%

Nõus
Pigem nõus
38%

52%

Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus

Joonis 18. Ennetustöö arusaadavus

Ennetustöö tegevuste eest hüvitatavad summad on piisavad?
• Nõus – 11%
• Pigem nõus – 35%
• Ei oska öelda – 18%
• Pigem ei ole nõus – 33%
• Üldse ei ole nõus – 3%
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3%
11%

Nõus
Pigem nõus

33%

Ei oska öelda
35%

Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus

18%

Joonis 19. Rahulolu ennetustöö tegevuste hüvitamisega

Millistest ennetustöö tegevustest olete kõige rohkem huvitatud? Valida sai mitu varianti! (Mitu %
vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infopäev/ohutuspäev (k.a eakate ohutuspäev) - 67,4% / 60
Liuväljad - 49,4% / 44
Kodukülastused - 66,3% / 59
Ohutusõpe laagris - 20,2% / 18
Lahtiste uste päevad - 49,4% / 44
Noorteringi juhendamine - 31,5% / 28
KEAT ohutuslaagrid - 23,6% / 21
Veeohutuskoolitused - 30,3% / 27
Muu - 5,6% / 5

Muu

5

Veeohutuskoolitused

27

KEAT ohutuslaagrid

21

Noorteringi juhendamine

28

Lahtiste uste päevad

44

Ohutusõpe laagris

18

Kodukülastused

59

Liuväljad

44

Infopäev/ohutuspäev (k.a eakate…

60
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Joonis 20. Ennetustegevuste eelistus (vastamiste arv)
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Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
•
•
•
•

Kogukonna turvalisus laiemalt, nt ka elanikkonna kaitse teemad
Endi poolt korraldatud ennetusalased tegevused: tulekustutusõppus, rändnäitus-etendus,
muuseumitunnid
Veel ei ole huvitatud. Liuvälja saab teha sinna, kus selleks on korralik alus olemas. Suvalisse kohta
teha sageli ei saa.
Liiklus ja muu ühiskonnas abi vajadused

Ennetusalaseid koolitusi korraldatakse vabatahtlikele piisavalt?
• Nõus – 29%
• Pigem nõus – 37%
• Ei oska öelda – 23%
• Pigem ei ole nõus – 11%
• Üldse ei ole nõus – 0%

11%
29%

Nõus
Pigem nõus

23%

Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus
37%

Joonis 21. Rahulolu ennetusalaste koolituste piisavusega

Kuidas olete rahul Päästeameti poolse ennetustöö tegevuste koordineerimisega?
(koostöö vabatahtlike koordinaatori ja maakonna ennetajaga)?
• Väga rahul – 38%
• Pigem rahul – 45%
• Ei oska öelda – 14%
• Pigem ei ole rahul – 3%
• Üldse ei ole rahul – 0%
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3%
14%

Väga rahul

38%

Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
45%

Joonis 22. Rahulolu ennetustöö tegevuste koordineerimisega

5.6 Kommunikatsioon ja meedia
Kas teie vabatahtlikul päästekomandol on olemas kodulehekülg?
• Jah – 33%
• Ei – 67%

33%

Jah
Ei

67%

Joonis 23. Vabatahtlike kodulehekülje olemasolu

Millist meediakanalit kasutate vabatahtliku päästekomando tegevuste kajastamisel
ja liikmete värbamisel? Valida sai mitu varianti! (Mitu % vastanuid antud variandi valis/vastuste
arv)
• Facebook - 51,7% /46
• Kodulehekülg - 16,9% /15
• Trükimeedia - 46,1% / 41
• Televisioon/raadio - 6,7% / 6
• Muu - 23,6% / 21
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Muu

21

Televisioon/raadio

6

Trükimeedia (valla leht, maakonna leht)

41
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15
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Joonis 24. Meediakanalite kasutus (vastamiste arv)

Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otsesuhtlus
Suhtlus silmast-silma
Otse suhtlemine
verbaalset
kogemuslik reklaam
soovitajate abi
Küla koosolekutel, koosviibimistel
Teeme ise reklaami.
suhtlus tutvusrindkonnas
suusõnaliselt ja tegudega
KOV ajaleht
Raplamaal ühine koduleht
otsekontakt
ei kajastagi
inimestega kohtudes
tutvusringkonnas

Millist suhtluskanalit eelistate Päästeametiga suhtlemisel? Valida sai mitu varianti! (Mitu %
vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
• E-post – 89,9% / 80
• Telefon – 73% / 65
• Otsekontakt – 47,2% / 42
• Veebikeskkond – 11,2% / 10
• Muu – 1,1% / 1
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Muu

1

Veebikeskkond

10

Otsekontakt

42

Telefon

65

E-post

80
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Joonis 25. Suhtluskanali eelistus Päästeametiga suhtlemisel

Kas olete nõus suhtlema meediaga või kirjutama artikleid meedia väljaannetesse (tutvustamaks
vabatahtliku päästekomando tegemisi)?
• Jah – 63%
• Ei – 28%
• Muu – 9%

9%

Jah
28%

Ei
Muu

63%

Joonis 26. Valmisolek meediaga suhtlemiseks

Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
•
•
•
•
•
•
•
•

aja puudus
teeme seda vastavalt meie vajadusele
Oleneb millest.
harva
Ei ole kõigeks põhitöö kõrvalt aega
enne peaks veidi kuskilt õppima juurde
vajadusel ja sobivusel
ei taha meediaga suhelda, sest minu juttu moonutatakse väga palju
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Kas teieni jõuab Päästeameti uudiskiri?
• Jah – 96%
• Ei – 4%

4%

Jah
Ei

96%

Joonis 27. Uudiskirja kättesaadavus

5.7 Varustus ja tehnika
Päästeameti poolne varustuse võõrandamine (k.a. sõidukite võõrandamine) ja
remondiraha eraldamine on läbipaistev ning arusaadav?
•
•
•
•
•

Nõus – 33%
Pigem nõus – 34%
Ei oska öelda – 17%
Pigem ei ole nõus – 13%
Üldse ei ole nõus – 3%
3%
13%
33%

Nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda

17%

Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
34%

Joonis 28. Autotehnika võõrandamise ja remondirahade eraldamise arusaadavus/läbipaistvus

Päästeamet on piisavalt varustanud vabatahtlike päästekomandosid
isikukaitsevarustusega?
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•
•
•
•

Nõus – 27%
Pigem nõus – 41%
Ei oska öelda – 11%
Pigem ei ole nõus – 15%

•

Üldse ei ole nõus – 6%

6%
15%

27%

Nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda

11%

Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus
41%

Joonis 29. Päästeameti poolse varustatuse piisavus

Ettepanekud ja kommentaarid (varustuse ja tehnika kohta)
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vabatahtlike tehnika ja varustus on enamasti amortiseerunud. Varustuses nõutud päästevahendid
on vabatahtlike jaoks kallid ja neid ise soetada praktiliselt võimatu. Näiteks kompaktjoatorud, aga
isegi kiivrilambid ja nende kinnitused on kallid, kui kogu meeskonnale peaks korraga soetama.
Varustuse hangete tegemisel võiks Päästeamet kaasata ka vabatahtlikud komandod ehk siis
uurida enne hanke tegemist, kas ühe või teise asja soetamisest oleks ka vabatahtlikud huvitatud
ning siis ka nende osa hankesse panna ja hiljem siis vabatahtlikule organisatsioonile need nn
"tellitud" asjad müüa, kui tasuta võõrandada eelarve ei luba. Näiteks need samad kiivrilambid, iga
komando neid eraldi ostes maksab kindlasti tükist palju rohkem võrreldes sellega, kui osaletaks
ühises suures hankes. Selline süsteem võiks toimida igasuguse varustuse ja tehnika uuendamisel.
Türi VTÜ osaleks näiteks ATV hankes ja oleks valmis selle ise kinni maksma, kui oleks suur hange ja
tänu sellele hind soodsam. Samuti väiksemate varustusesemete hankimisel.
Tehnika vana, vaja hooldada ja putitada. Varustus enam-vähem kasutatud asjad
Vabatahtlikud ei peaks kerjama näiteks absorbenti, vahuainet ja ka kustutite täitmist. Lisaks spets
tööriistu.
PA peaks tagama, et kaitsevarustusest on saapad ja sukad vähemalt individuaalsed. Suurepärane
on omade kogu kaitsevarustuse komplekti s.h ka kiivrit.
Tehnika remondiraha eraldamisel võiks arvestada ka remonditava tehnika tegelike väljasõite - ehk
rohkem sõidab rohkem kulub
Meil on sellega kõik korras
Kui võõrandatavat tehnikat Harjumaalt ka kaugemale jõuaks siis oleks päris rahul.
Tehnika võiks alati uuem olla.
Osa isikukaitsevarustusest peaks olema uued - nii nagu on ministeerium lubanud! Ja nii, et igal
komandoliikmel oleks oma!
Varustust ja tehnikat võiks ju vabatahtlikele rohkem olla kuid siiani oleme hakkama saanud.
Varustus (näit. joatorud) võiks kaasaegsemad olla mitte vana veneaegne.
kõigile kindel kogus igal aastal aga vastavalt tegevusele (ennetus, pääste)
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Ülevaade on nõrk pakutavast varustusest
Võiks saada spetsialisti soovitusi, millist varustust juurde oleks vaja muretseda
Alati võiks natukene rohkem.
kiivreid vähe
Roobad ei pea vett ja remonditud kohad ei ole tulekindlad.
Varustuse osas võiks amet rohkem toetada.
Tehnika vananeb oleks vaja välja vahetada uuema vastu
Vabatahtlike koordinaatorid võiks ise kaardistada tehnika olukorra ja seeläbi planeerida remondi
või vajadusel aidata uue tehnika (sõidukite) hankimisel. Hetkel meil olukord selline, et tegu on
1972 a masinaga ja iial ei tea kuna uunikum otsad annab.
Tehnika vana, Voolikute puudus , Kummikud ei mahu jalga
Olen rahul
Saame hakkama
sooviks infot ka Kaitseliidu vabaneva tehnika kohta
Kustutusriideid oleks vaja suuremaid numbreid
Isikukaitsevarustust ei saa sobivat suurust, miks? Igal põhivalves oleval inimesel peab olema
vähemalt kaks komplekti, et ei peaks järgmisele sündmusele selga ajama läbimärgi ja musti
riideid.
Tehnikast üks vana lääne diisel võiks Gaz 66 -le kõrval olla.
oleme rahul sellega mis on

5.8 Toetused
Päästeameti poolne püsitoetus (tegevus ja tehnika tasu) vabatahtlikule päästekomandole on
piisav?
• Nõus – 10%
• Pigem nõus – 37%
• Ei oska öelda – 10%
• Pigem ei ole nõus – 36%
• Üldse ei ole nõus – 7%

7%

10%

Nõus
Pigem nõus
Ei oska öelda

36%
37%

Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus

10%

Joonis 30. Rahulolu püsitoetusega

21

Peale Päästeameti toetab/on toetanud teie vabatahtliku päästekomando tegevust veel? Valida
sai mitu varianti! (Mitu % vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
• Eraettevõte – 30,3% / 27
• Kohalik omavalitsus – 84,3% / 75
• Eraisik – 29,2% / 26
• Ei toeta keegi – 5,6% / 5
• Erinevad toetusfondid (KIK, LEADER, KÜSK, jne) – 38,2% / 34
• Muu – 6,7% / 6
Muu

6

Erinevad toetusfondid (KIK, LEADER, KÜSK, jne)

34

Ei toeta keegi

5

Eraisik

26

Kohalik omavalitsus

75

Eraettevõte

27
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Joonis 31. Vabatahtlike tegevust toetavad organisatsioonid

Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
•
•
•
•
•
•

Omatulu
Erinevad toetusfondid On toetanud varasemalt. Viimastel aastatel mitte.
KOV toetus on pigem kunstlik
Oleme KOV komando
ise toetan oma ettevõtlusest
Kohalik omavalitsus toetab meie tuletõrjesportlaste tegemisi

Kas tulevikus on teil plaanis taotleda toetust mõnest projekti taotlusvoorust?
•
•
•

Jah – 90%
Ei – 4%
Muu – 6%

4%
6%

Jah
Ei
Muu
90%

Joonis 32. Vabatahtlike plaan tulevikus projekti toetusvoorudes osaleda
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5.9 Organisatsiooniline kuuluvus
Kas olete Päästeliidu liige?
•
•
•

Jah – 61%
Plaanime liituda – 7%
Ei – 32%

32%

Jah
Plaanime liituda
Ei

61%
7%

Joonis 33. VPK-de kuuluvus Päästeliitu

Kirjeldage lühidalt, millist kasu näete Päästeliidu tegevuses?
Vabas vormis vastused:
•
•
•
•
•
•
•

Ei näe kasu
ei saa küsimuse püstitusest aru
Korraldab ühisüritusi ja teemaarendusi
Ühisüritused kontaktide loomiseks. Sümboolika ja varustuse soetamine
Ei ole veel sellest kasust aru saanud. Pigem tekib üha enam küsimus, et milleks see liit?
Ühendab vabatahtlikud päästekomandod ehk omasugused ühe mütsi alla kus teemat arutada ja
kogemusi vahetada
Päästeliit on ühingute poolt aktsepteeritud ühiste seisukohtade esindaja ja riigiga läbirääkija Päästeliit on tulude suurendamise ja kulude optimeerimise juures oluline koostööpartner
vabatahtlikele - Päästeliit on infokanal „päris info“ saamiseks - Päästeliit on
esindusorganisatsioon, mis aitab orienteeruda õigusruumis ja ametitega asjaajamises, vajaduse
sekkudes sellesse ja viies seaduste loojatele adekvaatset infot „rohujuure tasandilt“ - Päästeliit on
kogu Eesti vabatahtlike endi ühis- ja koostööd ainus reaalselt edendada ja koordineerida suutev
organisatsioon - Päästeliit näeb kogu vabatahtliku päästealase arengu planeerimist ja
kavandamist vabatahtliku päästja ja kodaniku seisukohast vaadates, mitte ametite huvidest
lähtuvalt - Päästeliit on vabatahtlike päästeala organisatsioonide ühise kommunikatsiooni- ja
sponsorlusstrateegia elluviija, eesmärgiga leida järgmise 5 aasta jooksul vabatahtlike
päästeühingute tuludesse täiendavaid rahalisi ressursse eraisikutelt, eraettevõtetelt ja fondidelt,
selleks, et lõpetada pidev rahapuuduse tõttu sunnitud otsuste tegemine - Päästeliit on ja jääb
olema kõigi Eesti vabatahtliku päästeala ühingute esindusorganisatsioon, mis on loodud meie
liikmete soovil ja initsiatiivil, keegi teine ei saa tema olemasolu vajalikkust hinnata. Kõik koos
oleme tugevad ja oma liikmete huve kaitsev ühendus, igaüks eraldi oleksime riigi jaoks ainult
tasuta „päästeressurss“.
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Päästeliit on ühingute poolt aktsepteeritud ühiste seisukohtade esindaja ja riigiga läbirääkija Päästeliit on tulude suurendamise ja kulude optimeerimise juures oluline koostööpartner
vabatahtlikele - Päästeliit on infokanal „päris info“ saamiseks - Päästeliit on
esindusorganisatsioon, mis aitab orienteeruda õigusruumis ja ametitega asjaajamises, vajaduse
sekkudes sellesse ja viies seaduste loojatele adekvaatset infot „rohujuure tasandilt“ - Päästeliit on
kogu Eesti vabatahtlike endi ühis- ja koostööd ainus reaalselt edendada ja koordineerida suutev
organisatsioon - Päästeliit näeb kogu vabatahtliku päästealase arengu planeerimist ja
kavandamist vabatahtliku päästja ja kodaniku seisukohast vaadates, mitte ametite huvidest
lähtuvalt -Päästeliit on vabatahtlike päästeala organisatsioonide ühise kommunikatsiooni- ja
sponsorlusstrateegia elluviija, eesmärgiga leida järgmise 5 aasta jooksul vabatahtlike
päästeühingute tuludesse täiendavaid rahalisi ressursse eraisikutelt, eraettevõtetelt ja fondidelt,
selleks, et lõpetada pidev rahapuuduse tõttu sunnitud otsuste tegemine
Päästeliit on kõnetoruks VPK ja riigi vahel, koostöö lihtsustaja ja kontaktide looja
Ei ole sellest kasust aru saanud.
Päästeliit on ühingute poolt aktsepteeritud ühiste seisukohtade esindaja ja ametite ning
ministeeriumiga läbirääkija.
Üritan lyhidalt vastata , Päästeliit
KAHJUKS NEIL SUUND EBA SELGE
Ta peaks andma võimaluse arutada, teha vabatahtlikku päästet paremaks üle eesti.
Päästeliidust välja astumas.
ühtsuses olevat jõud
Saab maksta liikmemaksu.
Teabevahetus, võimalus osaleda seaduseelnõude ettevalmistamisel, ühisüritused, tunnustamine
Päästeliit ühendab vabatahtlike rohkem, aitab komandodel omavahel suhelda.
momendil kasu puudub v.a. seljakott
Side riigiga toimub Päästeliidu kaudu
Aitab koondada vabatahtlikke seltse ning selle kaudu suunata vabatahtlikke ühtsele mõtlemisele
ja tegutsemisele
Kasutegureid on palju. Neid siin üles loetleda läheb pikaks. Ühesõnaga oleme sealt saanud palju
infot ja tuge oma probleemidele. Väga vajalik organisatsioon vabatahtlikele.
Ei näegi kasu ja seepärast ei ole liige
Ausalt öeldes ei näe mingit kasu ainult tahavad kuulsust ninamehed.
Jätan sellele küsimusele vastamata kuna see ei ole kuidagi seotud VPK rahuloluga vabatahtlike
kaasamise teenusega Päästeameti poolt.
Saab tasuta kalendri.
komandodevaheline suhtlemine
ühine läbirääkija riigiga, ühised varustuse hanked, vabatahtlike omavahelise koostöö
koordineerija
Päästeliit toetab vabatahtlikke soodsama varustuse hankimisel
Esindaja, häälekandja, info
Vabatahtlikud ei peaks olema Päästeliidus
Vabatahtlike esindaja Riigis
Suuremate ühiste tegemiste koordineerimises
Päästeliit tegutseb vabatahtlike ühingute huvide eest.
Ei tea kommenteerida!
Ei ole liige ei tea
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Ma ei näe selles mingit kasu
vabatahtlike esindamine
Midagi positiivset pole. Merepäästes on neist kasu küll olnud.
Ei näe midagi ja astume sellest liidust välja.
Katuseorganisatsioon
Suhtlus, info, ühiste seisukohtade kujundamine
Suurendab vabatahtlike liikmete arvu.
ei oska kirjeldada

Millise muu organisatsiooniga/avaliku sektori asutusega teete veel koostööd? Valida sai mitu
varianti! (Mitu % vastanuid antud variandi valis/vastuste arv)
• Kaitseliit/Kaitsevägi – 24,7% / 22
• PPA/Abipolitsei – 20,2% / 18
• Naabrivalve – 6,7% / 6
• Kohalik omavalitsus – 85,4% / 76
• Erafirma – 33,7% / 30
• Muu – 6,7% / 6

Muu

6

Erafirma

30

Kohalik omavalitsus

76

Naabrivalve

6

PPA/Abipolitsei

18

Kaitseliit/Kaitsevägi

22
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Joonis 34. Koostöö teiste organisatsioonidega

Erinevate variantidena pakuti veel (Muu):
• Omavalitsusliidud, Punane Rist
• kultuuriasutus, muuseumid
• ei ole koostööd
• RMK Loodushoiu Osakond
• RMK

25

50

60

70

80

6 Järeldused
Üldjoontes on vabatahtlikud teenusega ja selle eesvedajatega rahul kuid on ka kitsaskohti, millele
tähelepanu pöörati ning millest saab häid järeldusi teha. Kõige rohkem tähelepanu vajavad 2
punkti, kus vabatahtlikud näitasid rahulolematust – Vabatahtlike ei kaasata neid puudutavate
otsuste tegemisse ja ka koolitusi ei korraldata piisavalt. Rahastuse väidete koha pealt läksid
vastajate arvamused lahku – Eks on arusaadav sest VPK-de väljaminekud ja eelarved on erinevad
(Paljudel puudub igasugune muu toetus peale Päästeameti). Natuke oli rahulolematust märgata
ka remondiraha eraldamise ja tehnika võõrandamise kohta kuhu lisati ka hulgaliselt
kommentaare ja ettepanekuid. Positiivne on, et enamus VPK-sid teeb koostööd omavalitsusega
ning üllatavalt paljud kavatsevad taotleda vahendeid erinevatest projekti taotlusvoorudest.
Võib arvata, et vastamist mõjutas vähesel määral ka see, et küsimustikule vastates tuli märkida
ka VPK nimi (mis oli möödapääsmatu kuna muul moel ei olnud võimalik koondi üle arvet pidada)
ja seetõttu võib-olla kõik vastajad ei julgenud lõpuni ausad olla. Päästeliitu puudutavad
küsimused tekitasid küll teatud osapooltes alguses pahameelt kuid on märgata ja hea meel
tõdeda, et liitu kuuluvad vabatahtlikud väärtustavad Päästeliidus sees kokku lepitud koostöö ja
vajalikkuse punkte ning vastavalt ka vastati – kas kellegi mõjutusel või mitte, jääb igaühe enda
mõelda. Autor tänab kõiki vabatahtlike päästekomandode esindajaid, kes küsimustikule vastasid.
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7 Küsitluse ankeet
Vabatahtlike päästekomandode tagasiside
(rahulolu) küsitlus 2016
* Kohustuslik
Sissejuhatus
Hea vabatahtliku päästekomando esindaja! Antud küsitluse viib läbi Päästeamet, et hinnata
vabatahtlike päästekomandode rahulolu vabatahtlike kaasamise teenusega ehk tegevustega,
mis aitavad kaasa vabatahtlikus tegevuses osalemisele. Küsitlus viiakse läbi kõigi Eesti
vabatahtlike komandode seas ajavahemikul 15.02 - 01.04.2016a. Vastamine võtab aega vaid ca
10 minutit ning küsimustiku tulemused ei kajasta isikuandmeid ja neid ei avalikustata
kolmandatele osapooltele.
Üldinfo
1. Millise Päästeameti päästekeskuse tegevusalas teie vabatahtlik päästekomando
tegutseb? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Lõuna päästekeskus
o Lääne päästekeskus
o Ida päästekeskus
o Põhja päästekeskus
2. Vabatahtliku päästekomando nimi
(Lahtrisse palun sisestada komando,
mitte lepingupartneri nimi)? *
3. Teie vabatahtlikus päästekomandos on jätkusuutlikkuse tagamiseks piisavalt
liikmeid (noorte järelkasv, kasvav huvi piirkonnas jms)? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Täiesti nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
Päästeameti tegevus
4. Kuivõrd olete rahul Päästeameti poolse üleriigilise vabatahtlike päästjate
kaasamise teenusega üldiselt? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Väga rahul
o Pigem rahul
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole rahul
o Üldse ei ole rahul
5. Kuidas olete rahul Päästeameti poolse vabatahtlike koordinaatori tegevusega
(päästekeskuse koordinaator)? *
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Märkige ainult üks ovaal.
o Väga rahul
o Pigem rahul
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole rahul
o Üldse ei ole rahul
6. Päästeameti poolt vabatahtlikele edastatav info on piisav? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
7. Päästeameti poolne vabatahtlike juhendamine ja nõustamine on piisav? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
8. Vabatahtlike kaasatakse piisavalt neid puudutavate otsuste tegemisse? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
9. Päästeameti poolt korraldatavad kevadised infopäevad ja sügisseminarid on
vajalikud? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
Vabatahtlike koolitused
10. Päästeameti poolt korraldatakse vabatahtlikele piisavalt koolitusi ja õppusi? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
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o Üldse ei ole nõus
11. Vabatahtlikele korraldatavate koolituste tase? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Väga hea
o Hea
o Rahuldav
o Kasin
o Halb
o Muu:
12. Milliseid koolitusi võiks Päästeamet vabatahtlikele rohkem korraldada? *
Märkige kõik sobivad.
o Elupääste sündmustele reageerimine
o Tuleohutusalane "Kodu Tuleohutuks" koolitus (kodukülastuste tarbeks)
o Veeohutusalane koolitus (Ennetus)
o Seadusandlus
o Tasemehoidmise koolitus
o Alarmsõidukjuhi koolitus
o Elupäästva esmaabi koolitus
o Muu:
13. Kas teie vabatahtliku päästekomando liikmed on teadlikud e-õppe
võimalustest? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Jah
o Ei
o Muu:
Vabatahtlike poolt pakutavad teenused
14. Milliseid elupääste teenuseid olete nõus tulevikus oma vabatahtlikus
päästekomandos arendama (eeldab riiklikele kriteeriumitele ja nõuetele vastamist)?
*
Märkige kõik sobivad.
o Liiklusavariidele reageerimine
o Veepääste
o Suitsusukeldumine
o Ei ole nõus arendama
o Muu:
15. Info ÜVT (ühisvalve teenistus) võimaluste kohta on piisav ja arusaadav? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
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16. Palun märkige põhjuseid, miks Teie vabatahtliku päästekomando liikmed pole
osalenud/pole saanud osaleda ÜVTs?
*
Märkige kõik sobivad.
o Meie liikmed on osalenud
o Huvi puudus
o Ajapuudus
o Kaugus kutselisest päästekomandost
o Nõrgendab VPK valmisolekut
o Ei näe mõtet sellel asjal
o Info puudus
o Muu:
Ennetustöö
17. Päästeameti ennetustöö korraldus, tegevused ja eesmärgid on arusaadavad? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
18. Ennetustöö tegevuste eest hüvitatavad summad on piisavad? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
19. Millistest ennetustöö tegevustest olete kõige rohkem huvitatud? *
Märkige kõik sobivad.
o Infopäev/ohutuspäev (k.a eakate ohutuspäev)
o Liuväljad
o Kodukülastused
o Ohutusõpe laagris
o Lahtiste uste päevad
o Noorteringi juhendamine
o KEAT ohutuslaagrid
o Veeohutuskoolitused (teooriaja
o praktiline)
o Muu:
20. Ennetusalaseid koolitusi korraldatakse vabatahtlikele piisavalt? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
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o
o
o
o

Pigem nõus
Ei oska öelda
Pigem ei ole nõus
Üldse ei ole nõus

21. Kuidas olete rahul Päästeameti poolse ennetustöö tegevuste koordineerimisega?
(koostöö vabatahtlike koordinaatori ja maakonna ennetajaga)? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Väga rahul
o Pigem rahul
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole rahul
o Üldse ei ole rahul
Kommunikatsioon ja meedia
22. Kas teie vabatahtlikul päästekomandol on olemas kodulehekülg? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Jah
o Ei
23. Millist meediakanalit kasutate vabatahtliku päästekomando tegevuste kajastamisel
ja liikmete värbamisel? *
Märkige kõik sobivad.
o Facebook
o Kodulehekülg
o Trükimeedia (valla leht, maakonna leht)
o Televisioon/raadio
o Muu:

24. Millist suhtluskanalit eelistate Päästeametiga suhtlemisel? *
Märkige kõik sobivad.
o Epost
o Telefon
o Otsekontakt
o Veebikeskkond
o Muu:
25. Kas olete nõus suhtlema meediaga või kirjutama artikleid meedia väljaannetesse
(tutvustamaks vabatahtliku päästekomando tegemisi)? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Jah
o Ei
o Muu:
26. Kas teieni jõuab Päästeameti uudiskiri? *
Märkige ainult üks ovaal.
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o Jah
o Ei
Varustus ja tehnika
27. Päästeameti poolne varustuse võõrandamine (k.a. sõidukite võõrandamine) ja
remondiraha eraldamine on läbipaistev ning arusaadav? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
28. Päästeamet on piisavalt varustanud vabatahtlike päästekomandosid
isikukaitsevarustusega? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
29. Ettepanekud ja kommentaarid (varustuse ja tehnika kohta)
Toetused
30. Päästeameti poolne püsitoetus (tegevus- ja tehnika tasu) vabatahtlikule
päästekomandole on piisav? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Nõus
o Pigem nõus
o Ei oska öelda
o Pigem ei ole nõus
o Üldse ei ole nõus
31. Peale Päästeameti toetab/on toetanud teie vabatahtliku päästekomando tegevust
veel? *
Märkige kõik sobivad.
o Eraettevõte
o Kohalik omavalitsus
o Eraisik
o Ei toeta keegi
o Erinevad toetusfondid (KIK, LEADER, KÜSK, jne)
o Muu:
32. Kas tulevikus on teil plaanis taotleda toetust mõnest projekti taotlusvoorust? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Jah
o Ei
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o Muu:
Organisatsiooniline kuuluvus
33. Kas olete Päästeliidu liige? *
Märkige ainult üks ovaal.
o Jah
o Plaanime liituda
o Ei
34. Kirjeldage lühidalt, millist kasu näete Päästeliidu tegevuses?
35. Millise muu organisatsiooniga/avaliku sektori asutusega teete veel koostööd? *
Märkige kõik sobivad.
o Kaitseliit/Kaitsevägi
o PPA/Abipolitsei
o Naabrivalve
o Kohalik omavalitsus
o Erafirma
o Muu:
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