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Hea lugeja!

Päästeamet on 29 tegevusaasta jooksul järjepidevalt 
laiendanud oma tööpõldu, et kasvatada kogu ühiskonna 
turvatunnet. Tänaseks kinnistunud elanikkonnakaitset 
koordineeriva asutuse roll oli veel viis aastat tagasi 
Päästeameti strateegias vaid idee tasandil. 

COVID-19 pandeemia tähe all möödunud aasta näitas 
iseäranis selgelt, et muutuv maailm nõuab kogu avali-
kult sektorilt turvalisuse tagamiseks pidevalt värskeid 
ideid ning kohanemist uute ohtude ja katsumustega. 
Strateegia koostamine aitas meil hoolikalt läbi mõelda, 
kelle heaks me tegutseme, millised ohud meid ümbritse-
vad ja kuidas suurendada ühiskonnas ohutust. Vajame 
tegevusplaani, mis vaataks Päästeametist kaugemale, 
hõlmaks kogu päästevõrgustikku ning kirjeldaks seal-
juures selgemalt ka vabatahtlike panust turvalisema 
Eesti saavutamisel.

Päästevõrgustiku strateegiaga oleme seadnud sihi tõsta 
ohutus aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja suuren-

dada kriisideks valmisolekut. Visiooni elluviimiseks on 
oluline igaühe panus. Igaüks tähendab seejuures nii 
kõiki Eesti inimesi, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, 
riigiasutusi, vabatahtlikke kui ka Päästeameti teenis-
tujaid.

Koostöö on edukas, kui jõutakse sõnadest tegudeni 
ning mõistetakse ja toetatakse üksteise sihte. Pääste-
võrgustiku järgmise viie aasta väljakutsetele mõeldes 
on kahtlemata üheks võtmepartneriks kohalikud oma-
valitsused, kellega saame luua Eesti inimestele turvali-
sema keskkonna ja suurendada kriisideks valmisolekut. 
Mida teadlikumalt me tegutseme, seda kindlamalt saab  
ühistest eesmärkidest reaalsus. Olen veendunud, et 
kasu on mõlemapoolne. Vaid koos toimides saame 
muuta Eesti ohutumaks ja paremaks paigaks elamiseks.

Strateegia elluviimine algab selle koostamisega. Olen 
rõõmus ja uhke selle üle, kui paljud meie inimesed uude 
strateegia oma panuse andsid. Ka järgmise sammu – 



3Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 

strateegia rakendamise – astumisel on võtmetähtsusega 
kõik Päästeameti teenistujad ja vabatahtlikud päästjad. 
Seetõttu oleme ühe eesmärgina üle kinnitanud, et tee-
nistujate ja vabatahtlike heaolu väärtustamine on meie 
prioriteet. Vaid nii on meie päästevõrgustik ühtne ja 
käib turvalisuse loomisel ühte sammu. 

Päästeameti esimene strateegia aastateks 2015 – 2025 
avaldati 2014. aastal. Nüüd on teie ees uuendatud 
päästevõrgustiku strateegia, mis valmis 2021. aastal 
erinevate analüüside ja rohkete arutelude tulemusena. 
Nii mõnedki väljakutsed on jäänud võrreldes esimese 
strateegiaga samaks, kuid väga palju on ka vahepeal 
muutunud. Hoiame end ka selle strateegia elluviimi-
sel kursis nii väliskeskkonna ohtude kui võimalustega, 
reageerime neile kiiresti ja teeme julgelt muudatusi. 

Teeme Eesti igaühe kaasabil ohutumaks!
Kuno Tammearu 

Päästeameti peadirektor
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Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 on kogu 
päästevõrgustiku strateegia, mille eesmärk on luua 
Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Sel-
leks tuleb kaitsta elanikke viie ümbritseva ohu eest: 
tuli, vesi, kriis, ohtlikud ained ja lõhkematerjalid. 
Siinne strateegia on üles ehitatud eelnimetatud viiel 
ohul põhineva ja organisatsiooni võimeid kirjeldava 
kuue üldeesmärgi kaupa.

Päästevõrgustiku strateegia visioon on tõsta ohutus 
igaühe kaasabil aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja 
suurendada kriisideks valmisolekut. Ohutust kujunda-
vad nii hea ohutuskultuur, kus õnnetusi juhtub harva ja 
elanikud käituvad ohutult, kui ka ohutu (elu)keskkond 
ning seda toetavad normid ja väärtused. Sellest lähtudes 
suurendatakse ohutust järgmiste põhisuundade kaudu: 
inimeste teadlikkuse ja käitumise mõjutamine, 
elukeskkonna turvalisemaks muutmine ning kiire 
ja oskuslik reageerimine sündmustele ja kriisidele.

Strateegias on kesksel kohal inimelu ehk hukkunute 
ärahoidmine nii tule-, vee-, lõhkematerjali- kui ka ohtlike 
ainete õnnetuste korral. Selleks on inimeste teadlikkuse 
ja partneritega koostöö suurendamise kõrval erilise 
tähelepanu all ka kodude ja kodusid ümbritseva kesk-
konna ohutuse parandamine ning veelgi sihipärasem 
ja teadusasutusi kaasav ennetustöö.

Kuna Päästeametist on saanud elanikkonnakaitse 

asutus, siis tuuakse visioonis uue sihina esile ka krii-
siks valmisoleku suurendamist. Selleks parandatakse 
elanike iseseisvat hakkamasaamist kriisides, toetatakse 
elanikkonnakaitse arendamisel kohalikke omavalit-
susi, suurendatakse päästevõrgustiku toimepidevust 
ning võimekust lahendada kriise ja toetada partne-
reid. Elanikkonnakaitse valdkonna arendamisel peame 
arvestama nii hädaolukorra kui ka riigi julgeolekut või 
põhiseaduslikku korda ähvardavatest ohtudest tulene-
vate vajadustega. Seega on Päästeametil elanikkonna-
kaitse asutusena oluline roll ka sisekaitses.

Peale ühiskonnale suunatud eesmärkide on strateegias 
ka kuues eesmärk, kus kesksel kohal on päästevõr-
gustiku kui ühtse terviku kujundamine, et panustada 
maksimaalselt turvalise elukeskkonna rajamisse. Selleks 
on Päästeamet seadnud sihiks hoida päästevõrgustiku 
inimesed õnnelikuna, toetades inimeste arengut ja 
uuendusmeelsust ning väärtustades nende panust. 

Visiooni elluviimiseks on oluline kõigi osapoolte (sh 
elanikud, riigiasutused, partnerid, kohalikud oma-
valitused, vabatahtlikud) tähelepanu ja pingutus. 
Seetõttu on strateegias kirjeldatud ka partnerite ja vaba-
tahtlike panust eesmärkide saavutamisel. Vabatahtlike 
suuremat rolli nähakse nii elanike kui ka kogukondade 
kriisideks valmisoleku suurendamisel ning tule- ja vee-
õnnetustega seotud ennetus- ja päästetöös.

Strateegia lühikokkuvõte1
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Päästeameti eesmärk on tagada Eesti inimestele ohutu 
elukeskkond. Seetõttu peame hoidma end kursis ühis-
konnas toimuvate muutustega ja olema valmis tegut-
sema ka muutuvates oludes.

Nii nagu teistes arenenud riikides on ka 
Eestis rahvastiku koosseis muutumas – 
suureneb vanemaealiste inimeste ja 
üksinda elavate eakate osakaal. Samuti 
on kasvamas erivajadustega inimeste 

osakaal. Eakad ja erivajadustega inimesed on tule- ja 
veeõnnetuste üks peamine riskirühm, mistõttu peame 
aitama neil tuvastada neid ümbritsevaid ohte, mis või-
vad tuleneda terviseprobleemidest või kodukeskkon-
nast. Koostöös partneritega (sh kohalikud oma- 
valitsused, sotsiaalteenuste osutajad ja poliitikakujun-
dajad) on oluline suurendada tule- ja veeohutusalast 
teadlikkust ning parandada inimesi ümbritseva elukesk-
konna ohutust. 

COVID-19 pandeemia on mõjutanud Eesti 
elanike sotsiaalmajanduslikku olukorda 
ja avaldanud mõju riigi üldisele majan-
duslikule seisule. Suurem töötuse määr 
ja sellega seoses teatud sihtrühmade 

vähenenud sissetulekud võivad omakorda raskendada 
ohutusnõuete täitmist. Viimast võimendab ka asjaolu, 
et Eesti elamufond vananeb ja on halvas seisukorras. 
Seetõttu suureneb inimeste abivajadus, sest nad ei ole 
suutlikud vananenud elamufondi iseseisvalt korrastama 
ja elukeskkonnas esinevaid riske vähendama. 

Päästeameti tegevuskeskkonda mõjutab 
jätkuvalt suitsetamise ja alkoholi tarbimi-
sega seotud riskikäitumine. Igapäevasuit-
setajate osakaal on küll kümne aasta 
jooksul langenud, kuid hooletu suitseta-

mine on endiselt hukkunuga tulekahjude üks levinum 
põhjus. Eestis tarbitakse ka jätkuvalt liiga palju alkoholi. 
Suur osa tulekahjudes ja veeõnnetustes hukkunutest 
on tarbinud alkoholi ning keskmine tulekahjudes huk-
kunute alkoholijoove on aastatega tõusnud. COVID-19 
kriisi järelmõjudest tingituna on tõenäoline, et määra-
matus ja majanduslikult keerukas olukord suurendavad 
raskustesse sattunud inimeste riskikäitumist ning aval-
davad mõju ka inimeste vaimsele tervisele. Kuna alko-
holi tarbimine mõjutab märkimisväärselt tulekahjudes 
ja veeõnnetustes hukkunute arvu, tuleb jätkata ühiseid 
pingutusi alkoholi-, sotsiaal- ja tervishoiupoliitika vald-
konna partneritega.

Muutused Päästeameti 
tegevuskeskkonnas ja 
peamised väljakutsed2
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Elanike käitumise muutmine ja ohutu 
elukeskkonna tagamine nõuab süsteem-
set lähenemisviisi ja eri osapoolte tähe-
lepanu, sealhulgas teaduspartnerite 
suuremat kaasamist elanike käitumise 

mõjutamiseks.

2019. aastal läbi viidud elanike hädaolu-
kordadeks valmisoleku uuringust selgus, 
et suurem osa Eesti inimestest ei ole või-
malikeks kriisideks kuigi hästi valmistu-
nud. Eelnevad aastad on näidanud, et 

äärmuslikest ilmastikuoludest või elektrikatkestustest 
tingitud häireid elutähtsate teenuste toimepidevusele 
ja kättesaadavusele esineb üsna sageli. 2020. aasta tõi 
endaga kaasa COVID-19 kriisi, kus Päästeamet tõestas 
end elanikkonnakaitset koordineeriva asutusena ja 
toetas erinevaid partnereid (sh kohalikke omavalitsusi) 
kriisi lahendamisel. Kindlasti vajavad kriisid, nendeks 
valmisolek ja nende lahendamine Päästeameti suurt 
tähelepanu ka tulevikus. Päästeamet peab olema valmis 
panustama ka riigikaitseliste kriiside korral elanike kait-
sesse, sealhulgas tagama riigikaitseülesannete täitmise 
ja asutuste koostöö korraldamise regionaalsel tasandil. 

Üha enam mõjutavad Euroopa julgeolekut 
tänapäevased hübriidohud, millega toi-
metulek on rahvusvahelise kogukonna 
jaoks järjest keerulisem. Nendega kaas-
nevad suundumused ja mõjud puuduta-

vad üha vahetumalt ka Eestit. Seetõttu vajab tähelepanu 
ka CBRN ja ohtlike ainetega seotud sündmusteks val-
misolek.

Kliimamuutused ja Euroopa Liidu kliima-
neutraalsuse eesmärkide poole püüdle-
mine meid ümbritseva elukeskkonna 
kaitseks juhib kõiki eluvaldkondi rohe-
pöörde suunas, sh tuues juurde rohe-

pöördele kaasaaitavaid rahastamisvõimalusi. Viimane 
annab ka Päästeametile võimaluse vaadata üle oma 
tegevuskeskkond ja tööviisid ning kohandada neid uute 
oludega, kasutades selleks keskkonnasäästlikke lahen-
dusi ja rohepöördele suunatud rahastamisprogramme. 

Tehnika ja tehnoloogia kiire areng toob 
endaga kaasa nii võimalusi kui ka uusi 
ohte. Eesti ühiskonna haavatavus IT-tee-
nuste toimepidevusele suureneb. Samas 
võimaldab infotehnoloogia areng olla 

igapäevatöös täpsem, analüütilisem ja reageerida sünd-
mustele kiiremini. Andmeid on võimalik erineval ees-
märgil analüüsida ja otsuste tegemiseks kasutada, 
õppides nii paremini tundma põhilisi ohukohti ja elanike 
riskikäitumist. 

Eestit iseloomustab linnastumine ja maa-
piirkondade rahvastiku hõrenemine, mis 
omakorda mõjutab päästekomandode 
võrgustiku riski- ja elanikkonnapõhist 
paiknemist. Selleks, et päästeteenus oleks 

kõigile elanikele jätkuvalt hästi kättesaadav, muutub 
kutseliste päästekomandode kõrval järjest olulisemaks 
vabatahtlike päästjate panus nii maal kui ka linnas oma 
kogukondade turvalisuse tagamisel. 

Inimeste soov vabatahtlikuna panustada on kasvanud 
ja seega on oluline nende potentsiaali Eesti turvalisuse 
tagamisel (sh elanikkonna kaitses) igati toetada. 
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Väärtused
Väärtused on ühised eetilised põhimõtted, mille järgi organisatsioon ja tema liikmed joonduvad ning otsuseid teevad.

Päästeameti väärtused on: 
ABIVALMIDUS, JULGUS, USALDUS

Missioon
Missioon selgitab kõigile osapooltele Päästeameti olemasolu põhjust ehk seda, milleks on Päästeamet loodud ja 
mis on tema roll Eesti ühiskonnas.

Ennetame õnnetusi, valmistume kriisideks  
ning päästame elu, vara ja keskkonda

Päästeameti peamine ülesanne on osata hinnata (elu)keskkonnas valitsevaid riske, ennetada riskide realiseeru-
misel toimuvaid õnnetusi ja reageerida kiirelt päästesündmustele, vähendades nii võimalikku kahju elule, varale 
ja keskkonnale. Kuna Päästeametist on saanud elanikkonnakaitse asutus, siis võrreldes varasema strateegiaga 
hõlmab meie missioon ka kriisideks valmistumise suunda, et toetada elanike, kohalike omavalitsuste ja pääste-
võrgustiku võimekust kriisideks valmis olla ja neid lahendada. 

Väärtused, missioon  
ja visioon3
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Visioon
Visioon kirjeldab tulevikuolukorda, milleni oma tegevuse abil soovime jõuda. Visiooni saavutamist hinnatakse 
strateegias sõnastatud eesmärkide ja mõõdikute kaudu.

Oleme aastaks 2025 tõstnud ohutuse  
igaühe kaasabil Põhjamaade tasemele ja  

suurendanud kriisideks valmisolekut

Päästevõrgustik on seadnud eesmärgiks jõuda aastaks 2025 ohutuses võrdsele positsioonile Põhjamaadega 
(Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island) ja suurendada kriisideks valmisolekut. Ohutus tähendab tervikut, mida aitab 
parandada nii hea ohutuskultuur, kus õnnetusi juhtub harva ja kus elanikud käituvad ohutult, kui ka ohutu (elu)
keskkond ning seda toetavad normid ja väärtused. Tänu andmete võrreldavusele Põhjamaadega võrreldakse 
eelkõige tule- ja veeohutuse valdkondi. Elanikkonnakaitse asutusena on visioonis uue eesmärgina esile toodud 
kriisiks valmisoleku suurendamine, sh nii elanikkonna, kohalike omavalitsuste kui ka päästekomandode võrgustiku 
vaates. Visiooni elluviimiseks on oluline kõigi osapoolte (sh elanikud, riigiasutused, partnerid, kohalikud omava-
litused, vabatahtlikud) panus.
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Päästevõrgustiku  
üldeesmärgid, alaeesmärgid  
ja tegevussuunad4
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Üldeesmärk 1. Tulesurm on harva esinev ja 
tuleõnnetuste kahju minimaalne
Tulesurmade ärahoidmiseks keskendume eelkõige 
kodude tuleohutusele ja seda toetava füüsilise kesk-
konna parandamisele. Tulesurmade ja sellega seo-
tud kahju vähendamiseks suurendame sihtrühmade 
teadlikkust tuleohtudest ja suuname ohutut käitumist. 
Soovime kaasata veelgi rohkem partnereid ja vabataht-

likke ennetustöö tegemisse. Ehitiste tuleohutusnõuete 
täitmise tagamiseks edendame hoonete omanikele 
ja valdajatele suunatud teavitustööd ning veendume 
nõuete asjakohasuses. Õnnetuste korral tagame kiire 
ja oskusliku abi ning kaasame mitmekesisemalt vaba-
tahtlikke tulekahjudele reageerimisel.

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Tulekahjudes hukkunute arv 36  
(2020) < 24  < 20  < 16 < 12

Eluhoone tulekahjude arv 590 (2020)  < 700  < 700 < 700 < 700

Foto: Matti Kämära
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Alaeesmärk 1.1. Inimesed teavad ja märkavad tuleohte ning käituvad 
ohutult

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Elanike tuleohutuse teadlikkuse indeks 59  
(2019) ≥ 67 N/A ≥ 71 N/A

Tegevussuunad

Tegevussuund 1.1.1. Ohutusalaste lahenduste tut-
vustamine ja kasutamine sihtrühmade alusel

Tegevussuuna fookuses on astuda tuleohutuse tead-
likkuse loomisest samm edasi hoiakute kujundamise ja 
ohutu käitumise suunas. Selleks analüüsitakse tulekah-
jude põhjuseid ja tulekahjus hukkunute ning vigastatute 
profiile, õpitakse tundma sihtrühmade eripärasid ning 
võetakse kasutusele uusi ohutusalaseid lahendusi.

Tegevussuund 1.1.2. Tulemusliku koostöö arenda-
mine sarnaste riskirühmadega ametkondade vahel

Tegevussuuna fookuses on ühendada jõud ja ressursid 
sarnaste riskirühmadega ametkondade ja organisat-
sioonidega. Selleks kujundatakse partneritega ühist 
koostöövõrgustikku ning planeeritakse ja viiakse ellu 
ühiseid algatusi, et vähendada tulekahjusid ja nendega 
seotud kahju.

Tegevussuund 1.1.3. Suurem vabatahtlike kaasa-
mine ennetustöösse osalusvõimaluste loomise 
kaudu

Tegevussuuna fookuses on vabatahtlike laiem kaasa-
mine ennetustegevustesse. Selleks töötatakse välja 
erinevaid osalusvõimalusi, mis võimaldavad vabataht-
likel veelgi paindlikumalt ja senisest enam tuleohutus-
alasesse ennetustöösse panustada.
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Alaeesmärk 1.2. Ehitised on heas tuleohutusalases seisukorras

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Mitteeluhoonete tulekahjudes  
hukkunute arv 1

1  
(2020) 0 0 0 0

Heas tuleohutusalases seisukorras  
olevate ehitiste osakaal 

35%  
(2019) ≥ 41% ≥ 46% ≥ 51% ≥ 56%

Tegevussuunad

1 Mõõdikus ei võeta arvesse abihooneid, mis kuuluvad 
mitteeluhoonete juurde.

Tegevussuund 1.2.1. Kodude tuleohutusalase füü-
silise keskkonna parandamine ja erilahenduste 
kasutamine

Tegevussuuna fookuses on kodude tuleohutusalase 
füüsilise seisukorra parandamine. Selleks tuleb saada 
veelgi täpsem ülevaade Eesti kodude tuleohutusalasest 
seisukorrast ja selle muutumisest ajas. Algatatakse 
kodude tuleohutust parandavaid projekte ning panusta-
takse riskirühmade jaoks erilahenduste väljatöötamisse 
koostöös partnerite ja kohalike omavalitsustega.

Tegevussuund 1.2.2. Asutustele ja ettevõtetele 
suunatud teavitustöö edendamine sihtrühmade 
iseseisvaks toimetulekuks ohutusnõuete täitmisel

Tegevussuuna fookuses on asutustele ja ettevõtetele 
suunatud tuleohutusalase teavitustöö süsteemne pla-
neerimine ja mahukam elluviimine. Selleks õpitakse 
koostöös partneritega tundma sihtrühmi ja tehakse 
sihipärast teavitustööd, et pakkuda tulemuslikumaid 
lahendusi iseseisvaks toimetulekuks ohutusnõuete 
täitmisel. Parema teavitustöö ja riskipõhiste kontrollide 

kaudu kujundatakse ohutuskultuuri, kus tuleohutus-
nõudeid järjepidevalt teatakse ja täidetakse.

Tegevussuund 1.2.3. Tuleohutusnõuete asjakoha-
suse pidev hindamine ja asjakohase analüüsivõime 
suurendamine

Tegevussuuna fookuses on omada tõenduspõhiseid 
teadmisi tuleohutusnõuete asjakohasusest. Selleks 
keskendutakse tulekahjujärgsel analüüsil süsteemselt 
nõuete asjakohasuse hindamisele ja kaasatakse ka 
partnereid tuleohutusnõuete regulaarseks jälgimiseks.
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Alaeesmärk 1.3. Päästevõrgustik arvestab elanike paiknemist ja riske 
ning pakub kiiret ja oskuslikku abi

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Elupäästevõimekusega 
päästemeeskonna keskmine kohale 
jõudmise aeg eluhoonetulekahjule2 

8:42 min 
(2020) ≤ 9 min ≤ 9 min ≤ 9 min ≤ 9 min

Esimesena kohale jõudnud 
päästemeeskonna keskmine kohale 
jõudmise aeg eluhoonetulekahjule3 

8:19 min 
(2020) ≤ 9 min ≤ 9 min ≤ 9 min ≤ 9 min

Vabatahtlike osalusvõimaluste 
suurendamine ühisvalveteenistuses 
(osaletud töötunnid)

8464 h 
(2020) 11 000 h 12 000 h 13 000 h 14 000 h

2  Arvesse on võetud kutselisi ja vastavaid vabatahtlikke päästekomandosid.

3  Arvesse on võetud kutselisi ja vabatahtlikke päästekomandosid.
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Tegevussuunad

Tegevussuund 1.3.1. Päästevõrgustiku paiknemise 
kohandamine elanikkonna paiknemise ja riskide 
põhjal

Tegevussuuna fookuses on päästekomandode paikne-
mine selliselt, et tagada võimalikult kiire reageerimine 
tulekahjudele ja abi elanikele. Selleks omatakse pidevat 
ülevaadet elanikkonna paiknemise ja riskide muutustest, 
viiakse ellu vajaduspõhiseid muudatusi teenustes ja 
päästevõrgustikus ning muudatuste elluviimisel arves-
tatakse ka vabatahtlike päästekomandodega. 

Tegevussuund 1.3.2. Piirkonna eripäradest tuleneva 
varustuse ja tehnika kasutamine

Tegevussuuna fookuses on tagada piirkonna eripärasid 
arvestav päästetehnika ja -varustus. Selleks omatakse 
pidevat ülevaadet piirkonna ja sellest tulenevate ris-
kide eripäradest ning nende muutumisest. Varustust 
ja tehnikat täiendatakse vastavalt vajadusele ja võima-
lustele, sh arvestades soetamisel või võõrandamisel ka 
vabatahtlike päästekomandodega. Päästetehnika ja 
-varustuse uuendamisel arvestatakse ka rohepöördest 
tulenevate võimaluste ja vajadustega.

Tegevussuund 1.3.3. Operatiiv- ja tegevusandmete 
kogumise, kvaliteedi ning vajaduspõhisuse taga-
mine

Tegevussuuna fookuses on andmekvaliteedi paran-
damine päästetöödel paremate juhtimisotsuste tege-
miseks. Selleks tuleb esmalt tagada sündmuste kohta 
kvaliteetsete andmete kogumine ja seejärel andmepõ-
histe otsuste tegemine. Andmekvaliteedi parandamiseks 
suurendatakse andmesisestajate teadlikkust, vastutust 
ja oskusi. Tagatakse asjakohaste IT-lahenduste olemas-
olu ja nende kasutusoskus ning päästetööga seotud 
andmehaldusprotsesse hoitakse ajakohasena.

Tegevussuund 1.3.4. Vabatahtlike mitmekesisem 
kaasamine päästetöö valdkonnas

Tegevussuuna fookuses on parandada vabatahtlike 
kaasamist ja sidusust järgmiste tegevuse kaudu: koos-
töövõimaluste kujundamine, parimate praktikate vahe-
tamine, ühiskoolituste ja õppepäevade korraldamine 
ning komando/ühisvalveteenistuse kombineerimine. 
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Üldeesmärk 2. Veeõnnetustes hukkumine on  
harva esinev
Veeõnnetustes hukkunute arvu vähendamiseks kesken-
dume eelkõige teadlikkuse suurendamisele ja ühiskond-
like hoiakute kujundamisele, et tagada ohutu käitumine 
veekogudel ja nende läheduses. Pöörame tähelepanu 
peamistele sihtrühmadele ning veeriskide vähendami-

sele kodus ja koduümbruses. Kaasame tegevustesse nii 
partnereid kui ka vabatahtlikke. Kujundame õigusruumi, 
et toetada ohutut käitumist veekogudel. Õnnetuse 
korral tagame kiire ja oskusliku abi.

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Veeõnnetustes hukkunute arv 58  
(2020) < 31 < 28 < 24 < 20
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Alaeesmärk 2.1. Veeohutusalane teadlikkus, hoiakud ja füüsiline 
keskkond on paranenud ning inimesed käituvad veekogudel ja nende 
läheduses ohutult ja vastutustundlikult

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Elanike veeohutuse teadlikkuse indeks 67,38 
(2019) N/A ≥ 72 N/A ≥ 80

Tegevussuunad

Tegevussuund 2.1.1. Veeohutusalase ennetustöö 
tõhusam sihistamine ja tegevuste mõjude hinda-
mine koostöös teadusasutustega

Tegevussuuna fookuses on põhjalikum sihtrühmade 
tundmaõppimine, et tagada tõhusam veeohutusalane 
ennetustöö. Selleks töötatakse koos teadusasutustega 
välja sihipärasemaid veeohutusalaseid meetmeid ja 
hinnatakse nende mõju. 

Tegevussuund 2.1.2. Ühiste riskirühmadega partne-
rite toetamine ja võimestamine veeohutuse vald-
konnas ning riiklikul ja kohalikul tasandil koostöö 
tõhustamine

Tegevussuuna fookuses on suurendada koostööd ühiste 
riskirühmadega partneritega (sh kohalike omavalitsus-
tega). Selleks kasutatakse ühiseid ressursse ja andmeid 
veeohutuse suurendamiseks.

Tegevussuund 2.1.3. Ennetavate veeohutussõnumite 
jõustamine ühiskondliku kokkuleppena

Tegevussuuna fookuses on muuta õigusruum enneta-
vaid veeohutussõnumeid toetavaks. Selleks töötatakse 
välja ettepanekud seaduste kohandamiseks.

Tegevussuund 2.1.4. Suurem vabatahtlike kaasa-
mine veeohutusalasesse ennetustöösse ja nende 
võimestamine

Tegevussuuna fookuses on vabatahtlike laiem kaa-
samine veeohutusega seotud ennetustegevustesse. 
Selleks töötatakse välja erinevaid osalusvõimalusi vaba-
tahtlike kaasamiseks, mis võimaldaksid vabatahtlikel 
panustada oma kogukondades.

Tegevussuund 2.1.5. Eelduste loomine veeriskide 
vähendamiseks kodus ja koduümbruses

Tegevussuuna fookuses on veeriskide vähendamine 
inimesi ümbritsevas koduses keskkonnas. Selleks töö-
tatakse koos kohalike omavalitsustega välja meetmeid 
füüsilise keskkonna parandamiseks.
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Alaeesmärk 2.2. Päästevõrgustik arvestab veekogude paiknemist ja 
riske ning pakub kiiret ja oskuslikku abi elanikele

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Esimesena kohale jõudnud 
päästemeeskonna keskmine kohale 
jõudmise aeg veepäästesündmustele

8:51 min 
(2020) ≤ 10 min ≤ 10 min ≤ 10 min ≤ 10 min

Tegevussuunad

Tegevussuund 2.2.1. Päästevõrgustiku paiknemise 
kohandamine elanikkonna paiknemise ja riskide 
põhjal

Tegevussuuna fookuses on päästekomandode paikne-
mine selliselt, et tagada võimalikult kiire reageerimine 
veepäästesündmustele ja abi elanikele. Selleks oma-
takse pidevat ülevaadet elanikkonna paiknemise ja 
veepäästesündmusi suurendavate riskide muutustest, 
viiakse ellu vajaduspõhiseid muudatusi teenustes ja 
päästevõrgustikus ning muudatuste elluviimisel arves-
tatakse ka vabatahtlike päästekomandodega. 

Tegevussuund 2.2.2. Piirkonna eripäradest tuleneva 
varustuse ja tehnika kasutamine

Tegevussuuna fookuses on tagada piirkonna eripärasid 
arvestav päästetehnika- ja varustus. Selleks omatakse 
pidevat ülevaadet piirkonna ja sellest tulenevate riskide 
eripäradest ning nende muutumisest. Varustust ja 
tehnikat täiendatakse vastavalt vajadusele ja võima-
lustele, sh arvestades soetamisel või võõrandamisel 
ka vabatahtlike päästekomandodega. Päästetehnika ja 
-varustuse uuendamisel arvestatakse ka rohepöördest 
tulenevate võimaluste ja vajadustega.

Tegevussuund 2.2.3. Operatiiv- ja tegevusandmete 
kogumise ja kvaliteedi tagamine

Tegevussuuna fookuses on andmekvaliteedi paran-
damine päästetöödel paremate juhtimisotsuste tege-
miseks. Selleks tuleb esmalt tagada sündmuste kohta 
kvaliteetsete andmete kogumine ja seejärel andme-
põhiste otsuste tegemine. Andmekvaliteedi paranda-
miseks suurendatakse andmesisestajate teadlikkust, 
vastutust ja oskusi. Tagatakse asjakohaste IT-lahenduste 
olemasolu ja nende kasutusoskus ning päästetööga 
seotud andmehaldusprotsesse hoitakse ajakohasena.



19Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 



Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 20

Üldeesmärk 3. 
Elanikud, kohalikud 
omavalitsused ja 
päästevõrgustik on 
kriisideks valmis
Elanikud vajavad kaitset hädaolukordade ja riigikaitse- 
liste olukordade ehk kriiside korral. Keskendume eel-
kõige elanike, kogukondade ja partnerite teadlikkuse 
suurendamisele ning eneseabistamise oskuste paran-
damisele. Toetame sihtrühmade süsteemset ja koor-
dineeritud riskikommunikatsiooni, et tagada elanike ja 
asutuste iseseisev kriisideks valmisolek. Päästeamet 
veab eest, võimestab ja toetab partnereid (sh kohalikke 
omavalitsusi) kriisiks valmisolekul ja kriisi lahendami-
sel nii teadmiste, regionaalse koordinatsiooni kui ka  
ressurssidega. Parandatakse ka päästevõrgustiku enda 
toimepidevust nii kriisijuhtimisel kui ka kriisis teenuste 
osutamisel.

4  Algtaset strateegias ei kuvata.

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Elanike kriisideks valmisoleku indeks 44,1  
(2019) N/A ≥ 57 N/A ≥ 65 

Kohalike omavalitsuste kriisideks 
valmisoleku indeks (väljatöötamisel) Alg- ja sihttasemed lisatakse rakendusplaani

Tuumikvõrgustiku taristu iseseisva 
toimimise aeg4 72 h 72 h 72 h 72 h
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Alaeesmärk 3.1. Inimesed on kriisides kohanemisvõimelised, saavad 
iseseisvalt hakkama ja on valmis teisi aitama

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Elanike kriisideks valmisoleku indeks 44,1  
(2019) N/A ≥ 57 N/A ≥ 65

Tegevussuunad

Tegevussuund 3.1.1. Elanikele suunatud riskikom-
munikatsiooni eestvedamine

Tegevussuuna fookuses on elanikele suunatud riskikom-
munikatsiooni tervikvaate kujundamine ja vastutava 
asutusena selle elluviimine. Selleks töötatakse välja 
riskikommunikatsiooni kontseptsioon, kavandatakse 
elanikele suunatud riskikommunikatsiooni tegevused 
ja korraldatakse nende elluviimist.

Tegevussuund 3.1.2. Haavatavate sihtrühmade ja 
kogukondade võimestamine elanikkonnakaitse 
valdkonnas

Tegevussuuna fookuses on elanike, kogukondade ja 
eelkõige haavatavate sihtrühmade elanikkonnakait-
sealane toetamine koolitamise ja nõustamise kaudu.

Tegevussuund 3.1.3. Vabatahtlike ja partnerite rol-
lide täpsustamine ning nende laiem kaasamine ela-
nikkonnakaitse tegevustesse kogukonna ja inimeste 
kriisideks valmisoleku suurendamiseks

Tegevussuuna fookuses on vabatahtlike ja partnerite 
laiema kaasamise võimaluste loomine elanikkonna-
kaitse tegevustes. Selleks täpsustatakse vastutusjaotus 
ja ülesanded tegevuste elluviimisel ning arendatakse 
kaasatud osapoolte pädevust.

Tegevussuund 3.1.4. Elanikele suunatud tegevuste 
elluviimiseks Päästeameti võimekuse tõstmine

Tegevussuuna fookuses on Päästeameti enda võime-
kuse tõstmine, et anda elanikele parimat tuge ja nõu 
kriisidega toimetulemiseks. 
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Alaeesmärk 3.2. Regionaalne kriisikoordinatsioon on hästi toimiv ja 
kõik kohalikud omavalitsused edendavad elanikkonnakaitsealaseid 
tegevusi ning on valmis kriise lahendama

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Kohalike omavalitsuste kriisideks 
valmisoleku indeks (väljatöötamisel) Alg- ja sihttasemed lisatakse rakendusplaani

Tegevussuunad

Tegevussuund 3.2.1. Omavalitsuste iseseisva kriisi-
valmiduse taseme tõstmise toetamine

Tegevussuuna fookuses on kohalike omavalitsuste toe-
tamine ja võimestamine. Selleks nõustatakse kohalikke 
omavalitsusi kriisikomisjonide tegevustes ning antakse 
nõu ja tuge kriisiks valmistumisel, selle lahendamisel 
ja toimepidevuse tagamisel, elanike ja kogukonnaga 
seotud elanikkonnakaitsealaste tegevuste planeerimisel 
ja elluviimisel ning elutähtsa teenuse osutajate (ETO-de) 
kontrollõppuste tegemisel. 

Tegevussuund 3.2.2. Kohalikul ja regionaalsel tasan-
dil elanikkonnakaitse tegevuste koordineerimine, 
võimestamine ning toetamine kriiside lahendamisel

Tegevussuuna fookuses on kohaliku ja regionaalse 
tasandi elanikkonnakaitse tegevuste koordineerimine. 
Selleks korraldatakse kriisikomisjonide kaudu riigiasu-
tuste ja kohalike omavalitsuste koostööd kriiside enne-
tamisel, kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel. 
Kriisi lahendavat juhtasutust toetatakse regionaalsel 
tasandil.
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Alaeesmärk 3.3. Päästevõrgustik on kriisides toimepidev, valmis kriise 
juhtima ja koostööpartnereid toetama

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Tuumikvõrgustiku taristu iseseisva 
toimimise aeg5  Algtase 

määratakse 2021 
rakendusplaanis

72 h 72 h 72 h 72 h

Päästeameti teenistujate 
koolitamine kriisirolli kohaselt ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95% ≥ 100%

Demineerijate reservi loomine Loodud

Tegevussuunad

5  Algtaset strateegias ei kuvata.

Tegevussuund 3.3.1. Päästevõrgustiku toimepide-
vuse tõstmine

Tegevussuuna fookuses on pikas vaates kogu pääste-
võrgustiku toimepidevuse tagamine. Toimepidevusena 
käsitleme võimet kohaneda keskkonna muutustega, et 
säilitada vajalike funktsioonide toimimine. 

Tegevussuund 3.3.2. Teenistujate kriisi korral käitu-
mise ja partnerite toetamise pädevuse arendamine

Tegevussuuna fookuses on Päästeameti teenistujate 
ja partnerite võimestamine kriisi korral käitumiseks. 
Selleks korraldatakse teenistujatele erinevaid koolitusi 
ja õppusi ning aidatakse vajaduse korral partnereid 
kriiside lahendamisel.

Tegevussuund 3.3.3. Ulatusliku evakuatsiooni (ja 
varjumise) korraldamise võime loomine

Tegevussuuna fookuses on ulatusliku evakuatsiooni 

korraldamise võime loomine Päästeametis. Selleks 
töötatakse välja ulatusliku evakuatsiooni korraldamise 
kontseptsioon, korraldatakse kohalike omavalitsuste 
ja partnerite nõustamisi ning koostatakse partnerite 
ja vabatahtlike kaasamise ja koolitamise põhimõtted.

Tegevussuund 3.3.4. Päästeameti kriisikommuni-
katsiooni võimekuse arendamine ning kohalike 
omavalitsuste ja teiste partnerite toetamine krii-
sikommunikatsiooni tegevustes

Tegevussuuna fookuses on kriisikommunikatsiooni 
arendamine. Selleks täpsustatakse partneritega krii-
sikommunikatsiooni korraldamise rollijaotus ning 
Päästeameti kriisikommunikatsiooni põhimõtteid ja 
töökorraldust hoitakse aja- ja asjakohasena.

Tegevussuund 3.3.5. Demineerimise reservi loomine

Tegevussuuna fookuses on demineerimise reservi loo-
mine.
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Üldeesmärk 4. Lõhkematerjali plahvatuses ei 
hukku inimesi ja lõhkematerjalidega seotud 
õnnetusi ei toimu
Lõhkematerjalide plahvatustes hukkunute ärahoid- 
miseks keskendume eelkõige lõhkematerjalidega seo-
tud õnnetuste v.a kuritegeliku taustaga ennetamisele. 
Suurendame elanike ja partnerite teadlikkust plahvatus-

ohtlike esemetega kokkupuutumise alal. Aitame muuta 
(elu)keskkonna ohutuks, tehes leitud lõhkematerjali 
kahjutuks. 

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Lõhkematerjali plahvatuses hukkunud 1  
(2020) 0 0 0 0

Lõhkematerjali plahvatuste arv 4 
 (2020) ≤ 2 ≤ 1 0 0

Kahjutuks tehtud lahingumoona arv 3406 
(2019) ≥ 4600 ≥ 4800 ≥ 5000 ≥ 5200

Alaeesmärk 4.1. Elanikud ja partnerid on lõhkematerjalide ohtudest 
teadlikud ning käituvad ohu korral õigesti

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Käitumise teadlikkus lõhkematerjali 
leidmise korral (väljatöötamisel) Alg- ja sihttasemed lisatakse rakendusplaani

Tegevussuunad

Tegevussuund 4.1.1. Sihtrühmade (sh koostööpart-
nerite) plahvatusohu teadlikkuse suurendamine

Tegevussuuna fookuses on õigete sihtrühmade ja  

partnerite tuvastamine ning nende plahvatusohu tead-
likkuse suurendamine. Eelkõige panustatakse sihtrüh-
madele, kes ohuga kokku puutuvad.
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Alaeesmärk 4.2. Lõhkematerjali plahvatusohu oskusliku 
kõrvaldamisega tagatakse turvalisem keskkond

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Kahjutuks tehtud lahingumoona arv 3406 
(2019) ≥ 4600 ≥ 4800 ≥ 5000 ≥ 5200

Tegevussuunad

Tegevussuund 4.2.1. Töötajate pädevuse hoidmine 
ja arendamine, et tagada valdkonna toimepidevus

Tegevussuuna fookuses on demineerijate erialaste 
teadmiste arendamine. Selleks korraldatakse täiendkoo-
litusi ning hoitakse ja arendatakse töötajate pädevust 
väliskoostöö kaudu.

Tegevussuund 4.2.2. Turvalise töökeskkonna taga-
mine

Tegevussuuna fookuses on demineerimisalase tehnika 

ja varustuse uuendamine ning vajaliku taristu arenda-
mine (lõhkamiskohad).

Tegevussuund 4.2.3. Koostöö arendamine võtme-
partneritega sündmuste lahendamiseks

Tegevussuuna fookuses on koostöö võtmepartneritega 
tõhusaks sündmuste lahendamiseks. Selleks arenda-
takse koos võtmepartneritega valdkonda ning tehakse 
ühiseid harjutusi ja treeninguid.
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Üldeesmärk 5. Ohtlikke aineid käideldakse 
ehitises ohutult ja õnnetuste kahjud on 
minimaalsed
Ohtlike ainete käitlemisega seotud õnnetustes hukku-
nute ärahoidmiseks keskendume eelkõige Päästeameti 
ja sihtrühmade pädevuse arendamisele. Kujundame 

õigusruumi, et toetada ohtlike ainete ohutut käitlemist. 
Õnnetuse korral tagame kiire ja oskusliku abi.

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Suurõnnetuse ohuga (SOE) ja ohtlikes ettevõtetes 
(OE) toimunud õnnetustes hukkunute arv

 0  
(2020) 0 0 0 0

Suurõnnetuse ohuga (SOE) ja ohtlikes ettevõtetes 
(OE) toimunud õnnetuste arv

25  
(2020) < 22 < 21 < 20 < 19
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Alaeesmärk 5.1. Ohtlike ainete käitlejad täidavad ohutusnõudeid

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Heas ohutusalases seisukorras suurõnnetuse 
ohuga (SOE) ja ohtlikud ettevõtted (OE)

31% 
(2020) ≥ 50% ≥ 52% ≥ 54% ≥ 56%

Tegevussuunad

Tegevussuund 5.1.1. Päästeameti ja sihtrühmade 
(kohalikud omavalitsused, käitlejad, dokumentide 
koostajad) kemikaalialaste pädevuse arendamine

Tegevussuuna fookuses on seotud osapoolte (Pääs-
teameti ja sihtrühmade) oskusteabe ja kemikaalialaste 
teadmiste täiendamine, sh kohalike omavalitsuste, 
käitlejate ning dokumentide koostajate teadlikkuse 
suurendamine kehtestatud nõuetest. Suurõnnetuse 
ohuga ja ohtlike ettevõtete ohualas elavate inimeste 
hoiakute ja ohutu käitumise kujundamiseks jälgitakse 
ettevõtete teavitustöö tulemuslikkust ettevõttest tule-
nevate ohtude käsitlemise kodunõustamiste kaudu.

Tegevussuund 5.1.2. Päästeameti õigusliku pädevuse 
suurendamine ja käitlemisnõuete täpsustamine 
kemikaaliohutusega seotud õigusruumis

Tegevussuuna fookuses on ohtlike ainete käitlemisest 
ja käitlemiskohaga seotud õigusruumi korrastamine,  
sh Päästeameti õigusliku pädevuse suurendamine. 
Vajalik on selgete nõuete kehtestamine kemikaale 
käitlevatele ettevõtetele ning Päästeameti õigusliku 
pädevuse täpsustamine planeeringute ja projektide 
menetlemise protsessis.
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Alaeesmärk 5.2. Päästevõrgustik arvestab elanike paiknemist ja riske 
ning tagab kiire ja oskusliku abi

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Keemiapääste erivõimekusega 
päästekomandode tehnika arves oleku % 

97,7% 
(2020) ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98%

Demineerimiskeskuse CBRN valmisoleku % 98% 
(2020) 100% 100% 100% 100%

Tegevussuunad

Tegevussuund 5.2.1. Päästekomandode ja deminee-
rimiskeskuse pommigrupi CBRN-pädevuse aren-
damine keemiapäästesündmuste lahendamiseks

Tegevussuuna fookuses on päästekomandode ja demi-
neerimiskeskuse pommigrupi valdkondliku pädevuse 
arendamine keemiapäästesündmuste lahendamiseks. 
Selleks on vajadus erinevate koolituste ja õppuste kor-
raldamise ning IT-lahenduste järele, mis võimaldaksid 
ohtlike ainetega seotud päästesündmusi operatiivse-
malt juhtida. 

Tegevussuund 5.2.2. Piirkonna eripäradest tuleneva 
varustuse ja tehnika kasutamine

Tegevussuuna fookuses on tagada piirkonna eripärasid 
arvestav päästetehnika ja -varustus. Selleks omatakse 
pidevat ülevaadet piirkonna ja sellest tulenevate riskide 
eripäradest ning nende muutumisest. Varustust ja teh-
nikat täiendatakse vastavalt vajadusele ja võimalustele.
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Üldeesmärk 6. Päästevõrgustik on ühtne ja selles 
tegutsevad õnnelikud inimesed ning Päästeameti 
usaldus on kõrge
Kujundame päästevõrgustikku, mida kannustab ühine 
missioonitunne ja samad põhiväärtused ning kus iga 
liige päästab ja panustab hea tundega. Edendame orga-
nisatsioonikultuuri, kus osatakse arvestada iga pääste-
võrgustiku liikme vajadusega, toetades tema arengut 

ja motivatsiooni. Hindame oskuslikku ja inimkeskset 
juhtimist, teadmistepõhisust ning uuendustele avatust. 
Oleme usaldusväärne partner ohutuma elukeskkonna 
kujundamisel. 
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Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Usaldusväärsuse indeks 96%6 
(2020) ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95%

Tööandja soovitusindeks  
(–100 kuni +100 palli skaalal) 

–4  
(2019) N/A ≥ –4 N/A ≥ 0

Päästevõrgustiku rahulolu – teenistujad 
(5 palli skaalal) (allikas: Päästeameti 
töötajate rahulolu ja pühendumuse 
uuring)

4  
(2019) N/A ≥ 4 N/A ≥ 4

Päästevõrgustiku rahulolu – 
vabatahtlikud (5 palli skaalal) (allikas: 
Vabatahtlike päästjate rahulolu ja 
pühendumuse uuring)

3,5 
(2019) N/A

Sihttase 
lisatakse 

rakendus-
plaani7

N/A ≥ 4

Päästevõrgustiku pühendumus – 
teenistujad (5 palli skaalal) (allikas: 
Päästeameti töötajate rahulolu ja 
pühendumuse uuring)

4 
(2019) N/A ≥ 4 N/A ≥ 4

Päästevõrgustiku pühendumus – 
vabatahtlikud (5 palli skaalal) (allikas: 
Vabatahtlike päästjate rahulolu ja 
pühendumuse uuring)

2,8 
(2019) N/A

Sihttase 
lisatakse 

rakendus-
plaani8

N/A  ≥ 4

6 Uuringu tulemused on 2020. aasta IV kvartali kohta.

7 Vabatahtlike rahulolu ja pühendumust mõõtmise metoodika ühtlustatakse teenistujate rahulolu ja pühendumuse mõõtmise metoodikaga. Võrreldav 
baastase selgub aastaks 2021.

8 Vabatahtlike rahulolu ja pühendumust mõõtmise metoodika ühtlustatakse teenistujate rahulolu ja pühendumuse mõõtmise metoodikaga. Võrreldav 
baastase selgub aastaks 2021.
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Alaeesmärk 6.1. Päästeameti juhid on avatud, innustavad ja 
tulemuslikud, rakendades kokkulepitud juhtimispõhimõtteid

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Teenistuja rahulolu oma üksuse juhtimisega 
(5 palli skaalal) (allikas: Päästeameti 
töötajate rahulolu ja pühendumuse uuring)

4  
(2019) N/A ≥ 4 N/A ≥ 4

Tegevussuunad

Tegevussuund 6.1.1. Juhtide kompetentsi süsteemne 
ja regulaarne hindamine ning sellest lähtuv juhtide 
arendamine

Tegevussuuna fookuses on juhtimiskvaliteedi paranda-
mine. Selleks toetatakse olemasolevaid ja uusi juhte. 
Luuakse tagasiside andmise ja hindamise süsteem ning 
kujundatakse juhtimiskvaliteeti, mis aitab parimal moel 
kaasa eesmärkide saavutamisele.

Tegevussuund 6.1.2. Innovatsiooni toetava juhti-
miskultuuri arendamine

Tegevussuuna fookuses on uudsete lahenduste kasu-
tuselevõtmist soodustava juhtimiskultuuri arendamine, 
kus Päästeameti juhid tähtsustavad innovatsiooni ning 
mõistavad ja oskavad algatada selleks vajalikke muu-
datusi ja samme. Selleks pakutakse erinevaid juhtidele 
ja juhtimiskultuuri arendamiseks mõeldud tööriistu.

Tegevussuund 6.1.3. Inimesekeskse juhtimise kujun-
damine

Tegevussuuna fookuses on meeskond ja inimestele kes-
kenduv juhtimine. Selleks seatakse juhtimisel suuremat 
tähelepanu meeskondade toetamisele, arendamisele, 
tunnustamisele ja tagasiside andmisele. Luuakse töö-
keskkond, kus inimesed tahavad töötada ja üheskoos 
soovitud tulemusi saavutada. 
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Alaeesmärk 6.2. Teenistujad on motiveeritud arenguks ja õiged 
inimesed on õigetel kohtadel

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Teenistuja rahulolu oma praeguste  
ülesannetega Päästeametis (5 palli skaalal)  
(allikas: Päästeameti töötajate rahulolu ja 
pühendumuse uuring)

4,1 
(2019) N/A ≥ 4,1 N/A ≥ 4,1

Kui tihti mõtlevad teenistujad uue töökoha  
otsimise peale (5 palli skaalal)  
(allikas: Päästeameti töötajate rahulolu ja 
pühendumuse uuring)

2,4 
(2019) N/A < 2 N/A < 2

Tegevussuunad

9 Väärtuspakkumine on kogum väärtustest, mida tööandja töötajale 
pakub: palk, hüved, karjäärivõimalused, organisatsioonikultuur ja 
töökeskkond.

Tegevussuund 6.2.1. Ettevaatav ja paindlik tööjõu 
planeerimine. Vahendite ja võimaluste otstarbekas 
ning vajaduspõhine kasutamine

Tegevussuuna fookuses on tagada õiged inimesed õige-
tele kohtadele, mida aitavad saavutada ettevaatav ja 
paindlik tööjõu planeerimine ning erinevate töövormide 
vajaduspõhine rakendamine.

Tegevussuund 6.2.2. Töö eripärasid arvestava väär-
tuspakkumise9 kujundamine teenistujatele

Tegevussuuna fookuses on teenistujate väärtustamine 
ja tunnustamine suunatud väärtuspakkumise kaudu. 
Selleks töötatakse välja erinevaid arendus- ja koolitus-
programme ning arendatakse õiglast ja karjääri soo-
dustavat palgasüsteemi.

Tegevussuund 6.2.3. Oskuste juhtimine ja vajadus-
põhine arendamine koos töötajaga

Tegevussuuna fookuses on koos töötajaga tema hoia-
kute, teadmiste ja oskuste arendamine. Selleks kaardis-
tatakse ja rakendatakse oskuste arendamise lahendusi 
(nt töövarjutamine, rotatsioon).
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Alaeesmärk 6.3. Päästevõrgustikus tegutsevad ühiste väärtustega ja 
missioonitundega uuendusmeelsed inimesed

Mõõdik/sihttase Algtase 2022 2023 2024 2025

Teenistujate missioonitunne Päästeametis 
töötamisel (5 palli skaalal) (allikas: Päästeameti 
töötajate rahulolu ja pühendumuse uuring)

 3,7  
(2019) N/A ≥ 4 N/A ≥ 4

Asutuse innovatsiooniküpsus (väljatöötamisel) Alg- ja sihttasemed lisatakse rakendusplaani
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Tegevussuunad

Tegevussuund 6.3.1. Suure missioonitundega ühtse 
päästevõrgustiku kujundamine

Tegevussuuna fookuses on suurendada päästevõrgus-
tiku ühtsust ja omavahelist sidusust. Selleks kaasatakse 
vabatahtlikke rohkem päästevõrgustiku tegevustesse, 
arendatakse ühist kommunikatsioonivälja ja korralda-
takse ühisüritusi.

Tegevussuund 6.3.2. Uuendusmeelse ja teadmiste-
põhise organisatsioonikultuuri soodustamine

Tegevussuuna fookuses on teenistujate innovatsioo-
nialaste teadmiste ja oskuste arendamine, teadus- ja 
arenduskoostöö soodustamine ning teadmistepõhiste 
juhtimisotsuste tegemist toetava andmeanalüüsi, 
-kvaliteedi ja -haldamise arendamine. 

Tegevussuund 6.3.3. Vabatahtlikuks saamise ja ole-
mise motiveerimine ning lihtsustamine

Tegevussuuna kaudu viiakse ellu vabatahtlike ühtse 
päästevõrgustikuga liitumist ja võrgustikus osalemist 
soodustavaid tegevusi. Selleks lihtsustatakse vaba-
tahtlike jaoks päästevõrgustikuga liitumise ja selles 
püsimise protsesse.

Tegevussuund 6.3.4. Päästeameti teenistujate ja 
vabatahtlike päästjate tegevuse väärtustamine 
ning toetava töökeskkonna ja sotsiaalsete tagatiste 
kujundamine

Tegevussuuna fookuses on päästevõrgustikku kuuluvate 
inimeste suurem väärtustamine ja toetava keskkonna 
loomine. Muu hulgas tegeletakse toetavate töötingi-
muste ja -keskkonna loomise, füüsilise ja vaimse tervise 
arendamise, tööohutuse ja töötervishoiu võimaluste 
tagamise, aga ka tunnustamise ning erinevate sotsiaal-
sete tagatiste kujundamisega.
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Unistuste nurk  
ehk tulevikusuundumused5

Päästeamet on aasta-aastalt kohanenud keskkonna 
muutuste ja vajadustega, et tagada suurem turvalisus 
ühiskonnas. Olemasolevate probleemide kõrvale kerki-
vad esile uued väljakutsed, mis mõjutavad Päästeameti 
panuse tulemuslikkust. Seega on loomuliku arenguna 
laienenud Päästeameti tegevusvaldkonnad ja teenuste 
valik. Näiteks on Päästeametist praeguseks kujunenud 
elanikkonnakaitset koordineeriv asutus, mis vaid viis 
aastat tagasi oli idee tasandil. 

Hetkeseisuga on Päästeamet tuvastanud kaks olulist 
kitsaskohta, mis vajavad pikemas perspektiivis ter-
viklikku käsitlust ja toovad kaasa olulisi muudatusi ka 
asutuses endas.

Suur osa õnnetustest juhtub inimestega kodudes, sh 
on viimastel aastatel esile tõusnud kukkumistest tin-
gitud veeõnnetused. Päästeametil on soov pöörata 
ühiskonna tähelepanu erinevatele koduses keskkonnas 
olevatele ohtudele ja nendest tulenevate vigastuste 
vähendamisele. 

Päästeamet  
kui koduohutuse 
eestvedaja 



37Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 

Päästevõrgustik  
kui kogukonna 
turvalisuse mõjutaja 

Päästevõrgustik peab kohanduma ühiskonna muutuste 
ja vajadustega, et tagada elanikele turvaline elukesk-
kond – keskkond, kus inimene tunneb ennast kaitstult ja 
aitab ka ise oma kogukonnas selle kujundamisele kaasa. 
Iga päästja ja vabatahtliku päästja rolli esiletõstmine 
kogukonnas võimaldab paremini mõista kogukonna 
vajadusi ja riske ning suurendada seeläbi kogukondade 
turvalisust. 

Unistuste nurga eesmärkide saavutamiseks asub Pääs-
teamet järk-järgult kitsaskohtade olemust analüüsima, 
lahendusi planeerima ja neid seejärel ellu rakendama.
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Strateegia elluviimine6
Päästevõrgustiku strateegia on dokument, mille alusel 
juhitakse lähiaastatel kogu võrgustiku arengut ja mille 
elluviimisse panustavad erinevad osapooled. Strateegiat 
uuendatakse olenevalt raamdokumentide või väliskesk-
konna muutumisest.

Strateegia rakendamiseks on loodud terviklik strateegia 
elluviimise mudel, mis annab selge ülevaate sellest, kui-
das eesmärke ellu viiakse, kuidas jälgitakse strateegia 

elluviimist ja kes millise eesmärgi eest vastutab. Stra-
teegia elluviimine on võrreldes varasemaga suunatud 
rohkem valdkondadeülesele koostööle, meeskondlikule 
vastutusele ja kiirele sekkumisele.

Strateegia elluviimise keskne tööriist on neljaks aastaks 
koostatav rakendusplaan, milles kirjeldatakse kõikide 
eesmärkide saavutamiseks vajalikke suuremaid ning 
olulisemaid projekte ja tegevusi. 
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 � CBRN (ingl Chemical, Biological, Radiologial and 
Nuclear threats) – rahvusvaheliselt levinud lühend, 
millega tähistatakse keemiliste, bioloogiliste, radio-
loogiliste ja tuumamaterjalide väärkasutamisest 
põhjustatud sündmusi, mis ohustavad inimeste elu, 
tervist, vara või keskkonda.

 � Elutähtsa teenuse toimepidevus – elutähtsa tee-
nuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus ja 
järjepideva toimimise taastamise võime pärast elu-
tähtsa teenuse katkestust.

 � Päästevõrgustik – päästevõrgustikku kuuluvad 
Päästeameti teenistujad ning päästeala vabatahtli-
kud ehk Päästeametiga lepingulises suhtes olevad 
teenuseid osutavad vabatahtlikud päästjad ja vaba-
tahtlikud päästeseltsid.

 � Riskirühm – üht või teist laadi sotsiaalse ebavõrd-
suse või kindlusetuse pärast kannatav inimrühm 
(nt puudust kannatavad pered, erivajadustega ini-
mesed). Veeõnnetuste kontekstis käsitletakse ris-
kirühmana inimesi, kellel on keskmisest suurem oht 
sattuda veeõnnetusse, sest tegevuste ajal ei kanta 
turvavarustust.

 � Sihtrühm – iseloomulike tunnustega (vanus, sugu, 
eelistused, tegevusala jms) inimeste rühmad, kellele 
suunatakse Päästeameti teenuseid. 

 � Tuumikvõrgustik – võrgustik, mille moodustavad 
päästekomandod ja pommigrupid, kus säilitatakse 
ka hädaolukorras pääste- ja demineerimisteenuse 
pakkumine

Mõisted7





Päästeala infotelefon 24 h 
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