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1. Sissejuhatus 

Eesti elanikkond väheneb ja toimub intensiivne linnastumine, inimeste ootus turvalise 

elukeskkonna järele kogu riigis on aga endiselt kõrge. Seetõttu tuleb lahendada probleem – kuidas 

suudetakse riigis kulusid suurendamata kaasas käia Eestis toimuvate demograafiliste, 

majanduslike ja sotsiaalsete muutustega ning tagada elanikele turvaline elukeskkond. Päästeameti 

kutseliste päästekomandode praegune võrgustik tagab elupäästevõimekuse sündmuskohale 

jõudmise 15 minuti jooksul 93%-le elanikkonnast. Ülejäänud elanikkonnani, keda on Eestis 

arvuliselt umbes 85 000 inimest, võtab abi kohalejõudmine rohkem aega. Ehk teisisõnu täna 

toimiva kutselise päästesüsteemiga ei suudeta väikese asustustihedusega ning suure saarte 

hulgaga Eestis kõikide abivajajateni jõuda mõistliku kiirusega. Siinjuures on lahenduseks 

vabatahtlike initsiatiivi laialdasem ja paindlikum rakendamine. 

Dokumendi „Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 2013-2016“ eesmärgiks on 

kaardistada vabatahtliku pääste hetkeolukord, tegevuskeskkond ja põhiprobleemid Eestis ning 

sõnastada probleemidest lähtuvad eesmärgid ja arenguvajadused vabatahtlike initsiatiivi 

paremaks ärakasutamiseks turvalisema elukeskkonna saavutamisel. Kavandatud arengute 

hindamiseks on dokumendis välja toodud mõõdetavad tulemuseesmärgid. 

Päästeala vabatahtluse olulisimad strateegilised alused tulenevad Eesti julgeolekupoliitika 

alustest
1
, Eesti turvalisuspoliitika põhisuundadest aastani 2015

2
, Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammist
3
, kodanikuühiskonna arengukavast 2011-2014

4
 ning Siseministeeriumi 

valitsemisala arengukavast
5
. Käesoleva dokumendiga jätkub siseministri käskkirjaga nr 54, 

22.04.2009, kehtestatud „Päästet abistava vabatahtliku tegevuse arendamise kontseptsioonis“ 

kirjeldatud põhimõtete elluviimine. Eelnimetatud strateegilised dokumendid sõnastavad 

vabatahtliku pääste seosed teiste valdkondadega,  kirjeldavad vabatahtliku pääste üldised 

eesmärgid ning vajalikkuse – kujundada turvalisemat elukeskkonda kaasates selleks kogukonna 

liikmeid. 

„Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 2013-2016“ on koostatud 2012. aastal 

Siseministeeriumi eestvedamisel ning Päästeameti ja Päästeliidu osalusel. Dokumendis püstitatud 

eesmärkide täitmise eest vastutab peamiselt Päästeamet, kes koostab igal aastal mõõdetavatel 

tulemustel põhineva üksikasjaliku tegevuskava dokumendi eesmärkide elluviimiseks. Partneritena 

kaasatakse tegevuskavade koostamisse vabatahtlike päästjate esindusorganisatsioonid. 

Järelevalvet Päästeameti koostatava tegevuskava ja selle täitmise üle teostab Siseministeerium.  

  

 

                                                           
1 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1331/4462/13316508.pdf#. 
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629. 
3 http://www.valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm. 
4 http://www.siseministeerium.ee/kodar/. 
5 http://www.siseministeerium.ee/17410/. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1331/4462/13316508.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629
http://www.valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm
http://www.siseministeerium.ee/kodar/
http://www.siseministeerium.ee/17410/


4 

 

2. Mõisted 

Käesolevas dokumendis “Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 2013-2016” käsitletakse 

mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

Abikauge piirkond – piirkond, kuhu riiklik päästekomando jõuab õnnetuse korral enam kui 15 

minutiga
6
;  

Ennetustöö – päästeala ennetustöö on paljude osapoolte osalusel läbiviidavate tegevuste 

kompleks, mille eesmärk on ära hoida päästesündmuseid päästeseaduses sätestatud ulatuses, 

vähendada nende toimumisel kahju suurust ning kujundada Eestis elukeskkond, kus igaüks loob 

ning väärtustab ohutust ja turvalisust. Vabatahtlikud päästjad ja vabaühendused on ennetustöösse 

kaasatud ennetustöö teenuste kirjeldustes ja/või lepingus määratletud mahus. 

Esindusorganisatsioon – vabatahtlikke päästeühinguid esindav organisatsioon; 

Kogukond – ühes piirkonnas elavate püsivate sotsiaalsete sidemetega elanike kooslus;  

Päästesündmus – ootamatu olukord, mis vahetult ohustab füüsikaliste või keemiliste protsesside 

kaudu inimese elu, tervist, vara või keskkonda tulekahju, loodusõnnetuse, plahvatuse, 

liiklusõnnetuse, keskkonna reostuse või muu sarnase olukorra korral
7
; 

Päästetöö – päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning päästesündmuse 

tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused 

maismaal ja siseveekogudel. Vabatahtlikud päästjad osalevad päästetööl tulekustutustöö teenuse 

kirjelduses ja/või lepingus määratletud mahus.  

Riik – päästevaldkonnaga seotud riigiasutused, konkreetsemalt Siseministeerium ja Päästeamet; 

Turvalisus – paljude kaasabil loodav ühiskonna seisund, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja 

tagatud on tegelik ohutu elukeskkond, vähendades tõenäosust sattuda ohuolukorda, suurendades 

võimekust ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju
8
; 

Vabatahtlik pääste – vabatahtliku pääste valdkond, mis hõlmab vabatahtlikke päästeühinguid, 

vabatahtlikke päästekomandosid, vabatahtlikke päästjaid, esindusorganisatsiooni(de) ning 

vabatahtlike päästeühingute lihtliikmeid; 

Vabatahtlik päästekomando – vabatahtlik päästeüksus, mille lahutamatuks osaks on hoone, 

väljaõpetatud vabatahtlik päästemeeskond ning päästealaseks tegevuseks vajalik tehnika ja 

varustus
9
; 

Vabatahtlik päästeühing – mittetulundusühing, mille tegevuse põhieesmärgiks on päästealase 

ennetustöö või päästetöö tegemine. Päästeühingul ei pea olema ühtegi vabatahtlikku 

päästekomandot (näiteks vabatahtlikud reservpäästerühmad või päästealase ennetustöö tegemise 

eesmärgil loodud ühingud), samas võib ühing moodustada ka mitu vabatahtlikku 

päästekomandot;  

                                                           
6 Päästeameti riiklike päästekomandode analüüs. 
7 Päästeseadus § 3, lõige 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206 ) 
8 Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 (http://www.siseministeerium.ee/31926/ ). 
9 Päästeamet (http://www.rescue.ee/vabatahtlikud/tegevuseks-vajalik/vabatahtlikud-paastekomandod ). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206
http://www.siseministeerium.ee/31926/
http://www.rescue.ee/vabatahtlikud/tegevuseks-vajalik/vabatahtlikud-paastekomandod
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Vabatahtliku päästeühingu lihtliige – vabatahtlikusse päästeühingusse kuuluv isik, kes ei osale 

otseselt pääste- või ennetustöös, kuid aitab oma tegevusega kaasa pääste eesmärkide 

saavutamisele; 

Vabatahtlik päästja – vabatahtlik päästja on isik, kes vabatahtlikult osaleb päästetööl või 

ennetustööl seaduses sätestatud alustel ja korras
10

. Vabatahtlikul päästjal on kehtiv vabatahtliku 

päästja tunnistus. 

Vabaühendus – mittetulundusühing, mis olenemata tegevuse põhieesmärgist, osaleb 

projektipõhiselt pääste eesmärkide saavutamisele suunatud tegevustes. 

                                                           
10 Päästeseadus §32 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206?leiaKehtiv ). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206?leiaKehtiv
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3. Vabatahtliku pääste hetkeolukord ja tegevuskeskkond 

3.1 Vabatahtliku pääste võrgustik 

Hetkeolukord 

2012. a detsembri seisuga tegutses Eesti vabatahtlikus päästes 95 päästekomandot ja 2 

reservpäästerühma, kes on sõlminud Päästeametiga päästetöö tegemise lepingu (vt lisa 4). Kokku 

tegutses neis 1238 inimest
11

. Päästeametiga lepingu sõlmimise eeltingimuseks on vabatahtlike 

pääste-komandode paiknemine (TOP100 analüüs
12

, vt lisa 5) ja Päästeametil piisavate rahaliste 

vahendite olemasolu. Tegelik vabatahtlike päästeühenduste ja nendega liitunud inimeste arv 

Eestis on suurem. Riiklikke päästekomandosid oli 2012. aasta lõpu seisuga Eestis 72 ning 

päästekomandode tasandil töötavaid päästeteenistujaid 1695. 

Vabatahtlikud päästekomandod tegutsevad kokku 79-s omavalitsuses. Kutselised 

päästekomandod paiknevad 66-s omavalitsuses. Kohalikke omavalitsusi, kus ei ole kutselist ega 

vabatahtlikku päästekomandot, on kokku 81. 

Vabatahtlikke päästjaid esindab 2010. aasta jaanuaris asutatud esindusorganisatsioonina 

Päästeliit
13

. Päästeliit on Eesti vabatahtlike maa- ja merepääste vabaühenduste 

mittetulundusühinguna tegutsev esindusorganisatsioon, mis on asutatud oma liikmete avalike 

huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks. Päästeliit esindab 66 vabaühendust, lisaks on liidul kaks 

toetajaliikme staatusega organisatsiooni
14

. Päästeametiga päästetöö tegemise lepingu sõlminud 

95-st vabatahtlikust päästekomandost kuulus Päästeliitu 59. 

2012. aastal oli 20 vabatahtlikku päästeühingut, kes oli kaasatud lisaks päästetöödele ka 

ennetustööle (vt lisa 4). Koos päästetöödel mitteosalevate vabaühendustega oli 2012.a. 

ennetustööle kaasatud kokku 41 vabaühendust. 

Probleemikirjeldus 

Vabatahtlike päästjate hulk Eestis on täna suhteliselt väike võrreldes elanike arvuga. Kui Soomes 

on üks vabatahtlik päästekomando ~7400 inimese kohta, siis Eestis ~14 000 inimese kohta. Meie 

põhjanaabritel on üks vabatahtlik päästja ~400 inimese kohta, Eestis on vastav suhtarv üks 

vabatahtlik päästja ~1050 inimese kohta. Soome päästevõrgustikku kuuluvatest päästjatest 

moodustavad vabatahtlikud 80% ja kutselised 20%. Eestis on proportsioon 40% vabatahtlikke ja 

60% kutselisi päästjaid (vt lisa 3). Seega, võrreldes Soome ja mitmete teiste riikidega, on Eestis 

suur arenguruum vabatahtlike panuse kasutamiseks.  

Vabatahtliku pääste jätkusuutlikkuse seisukohast on olulisemad järgmised kitsaskohad: 

 Päästeteenuse kättesaadavus abikaugetes piirkondades ei ole piisav 

Päästeameti kutseliste päästekomandode praegune võrgustik tagab elupäästevõimekuse 

sündmuskohale jõudmise kuni 15 minuti jooksul 93%-le elanikkonnast. Ülejäänud arvuliselt 

umbes 85 000 inimeseni jõuab riiklik päästekomando õnnetuse korral enam kui 15 minutiga.  

                                                           
11 Kõik vabatahtlikesse päästekomandodesse ja 2 reservpäästerühma kuuluvad inimesed. 
12 Vabatahtlike päästekomandode prioriteetsete TOP 100 asukohtade määramise arvutamine (Päästeamet 2012) 
13 Vabatahtlikke merepäästjaid esindab Eestis 2 ühingut. 2010. aasta aprillis asutatud teise esindusorganisatsioonina on selleks MTÜ 
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, millega on praeguseks liitunud 11 vabatahtlikku ühingut (http://www.vomare.ee/et/). 
14 Päästeliidu liikmed (http://www.paasteliit.ee/index.php?page=paeaesteliit). 
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 Vabatahtlike päästjate arv üksikus päästekomandos ei ole piisav 

Kui liikmete arv üksikus vabatahtlikus päästekomandos on väiksem kui 12 isikut, siis on 

keeruline jätkusuutlikult nii turvalisuse teenuste osutamine, kui ka uute liikmete kaasamine 

päästekomando töösse. Probleem on eriti terav abikaugetes piirkondades
15

, kus tänasest 57-st 

päästekomandost vaid 8 (14%) omab üle 12-liikmelist vabatahtlike päästjate koosseisu. 2012. 

aastal oli vabatahtlikus päästekomandos keskmiselt 10 liiget (andmed ei sisalda 

reservpäästerühmade liikmete arvu ). 

 Vabatahtliku päästja tunnistusega vabatahtlike arv ei ole piisav 

 

Vabatahtliku päästja väljaõppe saanud vabatahtlike päästekomandode liikmete arv 2012. aastal oli 

1238, kuid neist omasid vabatahtliku päästja tunnistust vaid pooled (640). Vabatahtliku päästja 

tunnistust peaksid omama kõik vabatahtlikud päästjad, kuna see on aluseks, et vabatahtlikule 

laienevad päästetööl osalemisel Päästeseadusega kehtestatud tööks vajalikud õigused. Päästeameti 

poolset rahastust saavad vaid registreeritud vabatahtlike päästjatega vabatahtlikud 

päästekomandod. 

 

 Lihtliikmeid ei ole piisavalt kaasatud vabatahtliku pääste eesmärkidega seotud 

tegevustesse   

Vabatahtlike päästeühingute töösse tuleb kaasata inimesed, kes kannavad vabatahtlike päästjatega 

samu väärtuseid ning annavad oma panuse vabatahtliku pääste eesmärkide täitmisse läbi muude 

tegevuste. Lihtliikmete igapäevased ülesanded ei pea olema seotud otseselt ennetus- või päästetöö 

tegemisega. Rakendada võiks inimeste erinevaid oskusi (nt IT-alaseid, finantsalaseid jm) 

ühiskonna turvalisuse tagamisse. 

 Nooremaealiste vabatahtlike päästjate osakaal vabatahtlike päästjate üldarvust on madal 

Praegu on vähest tähelepanu pälvinud noorte, alla 35-aastaste
16

 inimeste osalemine vabatahtliku 

pääste töös. Vabatahtlike päästekomandode liikmete hulgast vaid 27% on nooremad kui 35 aastat. 

Lisaks on vabatahtlike päästeühingute jätkusuutlikkuse tõstmiseks oluline tegeleda noorsootööga 

(päästeala noorteringid), et aidata kaasa järeltuleva põlve vabatahtlike päästjate juurdekasvu 

kujunemisele.
17

 2012. aasta lõpus tegutses üle Eesti 37 päästealast noorteringi, mida juhendasid  

vabatahtlikud. Hetkel ei ole noorteringide tegevus osaks pikemaajalisest terviklikust noorsootöö 

programmist, mis võimaldaks siduda noori erinevate eakohaste tegevustega. Et kaasata senisest 

enam nooremaealisi päästjaid, tasuks kaaluda vabatahtlike kaasamist päästetööle teatud 

tingimustel alates 16.-st eluaastast. 

 Vabatahtlike päästjate rakendamine ennetustegevuses ei ole piisav  

Eestis ei ole suudetud piisavalt rakendada olemasolevate vabatahtlike kogu potentsiaali 

kogukondade turvalisuse tõstmisel. Ennetustöös osales 2012. aastal 95-st vabatahtlikust 

päästekomandost vaid 20 (21%). Lisaks osales ennetustöös 21 muud vabatahtlikku 

päästeühendust. Eriti oluline on vabatahtlike initsiatiivi suurem rakendamine ja vabatahtlike 

päästjate arvu tõus abikaugetes piirkondades. Seal on vajadus vabatahtlike kaasabil loodava 

turvalisuse järele suurim.  

 

 

                                                           
15 Riiklikust päästekomandost kaugemal kui 15 minuti ajatsoonis paiknevad piirkonnad. 
16 Alla 35 isikute vanuseastme määratlus on siinkohal seotud inimese elukaare täiskasvanuea esimese poolega, kui kujuneb valdavalt 
välja isiku karjäär, elustiil, suhtlusringkond jms (www.hariduskeskus.ee).  
17 K. Tammearu „Riigi tegevus vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkuse tagamisel“  (lk 35. Tallinna Tehnikaülikool, 2012). 
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 Vabatahtlike päästekomandode koordineeritud koostöö ei ole piisav 

Vabatahtlikul päästealal tegutses 2012. aasta lõpu seisuga 95 vabatahtlikku päästekomandot, kes 

olid Päästeametiga lepingulises suhtes. Vabatahtliku pääste esindusorganisatsiooni Päästeliitu 

kuulus neist 61%. 

Vabatahtlikud päästjad ei tegutse ühtse tugeva võrgustikuna, mistõttu nende huvid ei ole piisavalt 

esindatud kogukondlikul ega üleriigilisel tasemel. Võrgustiku nõrkus ei võimalda luua eeldusi 

vabatahtliku pääste ühtlaseks arenguks. Puuduvad võimalused ühiselt varustuse ja tehnika 

hankimiseks. Tugev võrgustik soodustaks uute vabatahtlike liitumist vabatahtlike 

päästekomandodega, kuna valdkonna tegevuse vastu tekib ühtsusega suurem usaldus. 

Organiseeritud võrgustik annaks ka võimaluse ühtse vabatahtliku päästja identiteedi 

kujundamiseks koos sinna juurde kuuluvate traditsioonide ja muude organisatsioonikultuuri 

elementidega ning võimaldaks vahetada kogemusi nii omavahel kui välisriikide vabatahtlike 

päästeorganisatsioonidega. Seega on oluline edendada vabatahtlike päästekomandode vahelisi 

püsivaid sidemeid, eelkõige ühtsesse esindusorganisatsiooni kuulumise läbi, ja ka Päästeameti 

kaudu, kuid ühenduste loomine saab toimuda läbi vabatahtlike endi.  

Võrgustiku soodustamiseks korraldab Päästeamet koostöös vabatahtlike ja Päästeliiduga alates 

2002. aastast päästeala vabatahtlikke ühendavat üritust „Priitahtlike Pritsimeeste Foorum“, kus 

arutletakse vabatahtlikke puudutavatel teemadel. Foorumil antakse alates 2005. aastast välja 

parima priitahtliku pritsimehe tiitlit viimase aasta jooksul silmapaistvale päästeala vabatahtlikule.  

 

3.2 Vabatahtliku pääste õiguskeskkond 

Hetkeolukord 

Vabatahtliku pääste õigusliku poole määratleb 1. septembril 2010 jõustunud päästeseadus, mis 

uuendas oluliselt vabatahtliku päästega seonduvat õiguskeskkonda, kehtestades vabatahtliku 

päästja staatuse ning pääste- ja ennetustööl osalemise alused. Samuti määratleb seadus 

vabatahtlikele päästjatele esitatavad nõuded, töökorralduse, meetmete kasutamise õiguse, 

väljaõppe korralduse, kulude hüvitamise alused ning sotsiaalsed tagatised. 

Päästeseadust täiendavalt on kehtestatud mitu siseministri määrust: 

 päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või 

töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning 

maksmise kord ja ulatus (vastu võetud 10.09.2010 nr 49); 

 vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja 

kandmise kord (vastu võetud 09.11.2010 nr 54); 

 vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning 

väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord (vastu võetud 10.11.2010 nr 57); 

 päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid 

ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord (vastu võetud 07.12.2010 nr 61). 

Eeltoodud õigusraamistik (vt lisa 2) loob hea aluse vabatahtliku pääste arenguks Eestis. Kaks ja 

pool aastat pärast seaduse jõustumist saab tõdeda, et kehtestatud õigusnormid on valdavalt 

piisavad ja hästi rakendunud. Samas on praktika näidanud, et seaduses on vaja teha väiksemaid 
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muudatusi, et oludega paremini kohanduda. Põhimõttelised muudatused seadusloomes ei ole 

vajalikud. Samas vajab täiendavat analüüsi vabatahtlike päästjate ning tööandjate vaheliste suhete 

reguleerimise võimalus ja ulatus, et võimaldada vabatahtlikele päästjatele paindlikumat osalemist 

päästesündmustel ja väljaõppel.  

Probleemikirjeldus 

Õiguslikud muudatused on vajalikud järgmistes valdkondades: 

 Nõuete erinevused pärsivad vabatahtlike panuse andmist turvalisusesse  

Piiratud vabatahtlike ressursi tingimustes tuleks õiguslikult senisest enam toetada vabatahtlike 

võimalusi anda oma panus kogukonnas mitmel sisejulgeolekuga seotud alal korraga. Vabatahtlik 

päästja on profiililt sarnane abipolitseinike, merepäästjate ja kaitseliitlastega. Seetõttu on oluline 

lihtsustada tingimusi, mille alusel võimaldada tegutsemist mitmes vabatahtlikus valdkonnas 

korraga. Siinjuures on oluline maksimaalses võimalikus ulatuses pöörata tähelepanu sarnaste 

nõuete ühtlustamiseks – nt nõuded tervisele, üldnõuded füüsilisele ettevalmistusele, 

vabatahtlikuks saamisele eelduseks olevale haridustasemele jms (vt Lisa 6). Eeltoodu põhjal 

saaks näiteks abipolitseiniku tervisenõuetele vastav isik kandideerida sama tervisetõendi alusel ka 

vabatahtlikuks päästjaks või merepäästjaks jne. 

 Vaheaasta kahe väljaõppe astme vahel pärsib vabatahtlike aktiivsust  

Hetkel on kahe koolitusastme vahel nõutav vähemalt üheaastane vabatahtlikuna tegutsemise 

nõue
18

. See pärsib senise kogemuse järgi vabatahtlike aktiivsust, kuna koolitusastmete vahele jääv 

aeg on pikk. Seda kinnitab ka vabatahtlike päästjate seas läbiviidud küsitlus.
19

 Samas ei ole 

millegagi tagatud vaheaasta käigus omandatav vabatahtliku päästja töökogemus (vabatahtlike 

päästekomandode väljasõidukoormus on üldjuhul väike). Vaheaasta on takistuseks ka uue 

vabatahtliku päästekomando töö alustamisel, kuna I astme õppe läbimise järgselt ei ole 

päästekomandol võimalik täna kehtivate normide alusel iseseisvalt (päästetöö juhi korraldusel) 

päästetööd teostada ning abikauges piirkonnas võtaks iseseisvat tööd alustava vabatahtliku 

päästekomando loomine aega ligi poolteist aastat (I astme õpe + vaheaasta + II astme õpe). 

 

3.3 Vabatahtliku pääste finantseerimine 

Hetkeolukord 

Vabatahtlikke päästekomandosid rahastatakse peamiselt riigieelarvest Päästeameti eelarve kaudu. 

2012. aastal moodustasid eraldised vabatahtlikele päästjatele 455 472 eurot, s.o ~1% kogu 

päästeala üldeelarvest. 2013. aastal tõuseb vabatahtlike rahastamise Päästeameti eelarvest 870 

000 euroni. Varasematel aastatel on summad olnud vastavalt 300 385 eurot (2011) ja 253 512 

eurot (2010) (vt lisa 1). Esindusorganisatsioonile Päästeliidule eraldatud toetus 2011. aastal oli 

35 151 eurot ja 2012. aastal 70 000 eurot. 

2012. aastal suunas Päästeameti ennetustegevusse läbi vabatahtlike kokku 130 951 eurot. 2013. 

aastal suureneb see summa 171 432 euroni. Lisaks toetavad vabatahtlikke päästjaid veel 

kohalikud omavalitsused ja piirkonna ettevõtted nii rahalisel kui ka mitterahalisel teel. Näiteks 

antakse tasuta kasutusse hooneid ja tehnikat või eraldatakse varustust ning muid abivahendeid. 

                                                           
18 Päästeseadus §38 lg6. 
19 K. Tammearu „Riigi tegevus vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkuse tagamisel“  (lk 30. Tallinna Tehnikaülikool, 2012). 
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Siiski puudub täpne ülevaade, kui palju kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad panustavad. 2012. 

aastal toetas vabatahtlikke päästeühinguid 82 omavalitsust (vt lisa 7). 

Riikliku toetusena lisandub Päästeameti mitterahaline vabatahtlike päästjate toetamine, sh 

koolitamine, uue ning kasutatud tehnika ja varustuse tasuta eraldamine jms. 

Vabatahtliku päästetegevuse toetamine on rahaliselt efektiivsem, kui kutselise päästekomando 

ülalpidamine. Kui kutselise päästekomando ülalpidamiseks eraldatud vahenditest kulub ca 82% 

personalikuludeks, siis vabatahtlike päästjate puhul  on need oluliselt väiksemad. Riikliku püsivat 

elupäästevõimekust pakkuva päästekomando aastakulu on Päästeameti arvestuste järgi ~360 000 

eurot aastas, millest personalikulu moodustab ~295 200 eurot ja majanduskulu ~64 800 eurot. 

Probleemikirjeldus 

 Vabatahtliku pääste rahaline toetamine ei ole piisav 

 

Ühe minimaalse elupäästevõimekusega päästekomando kulud on Päästeameti andmetel 359 632 € 

aastas. 2012. aasta andmetel moodustas sellest 82% personalikulu. Vabatahtliku päästeala 

peamised kulud on seotud tehnika ja hoone ülevalpidamisega. Keskmise vabatahtliku 

päästekomando plaanitud finantseerimine oli 2012. aastal vaid 2397 eurot
20

, mida on 

jätkusuutlikuks püsimiseks vähe. Erinevused vabatahtlike päästekomandode rahastamises on 

suured: väikseima rahastusega Habaja vabatahtlik päästekomando sai 2012. aasta lõpuks toetust 

kokku 607 eurot. Komando asub kutselise päästekomando alla 10 minuti väljasõidualas ja 

perioodi jooksul oli 1 väljasõit. Samas suurima rahastusega Roela vabatahtliku päästekomando 

toetus oli 4264 eurot. See komando asub kutselise päästekomando üle 15 minuti väljasõidualas 

ning perioodi jooksul osaleti 19 väljakutsel. Vabatahtlike päästjate seas läbiviidud küsitluse 

käigus kinnitas üle poole vastanutest, et Päästeameti poolne tugi ja toetus neile pole piisav
21

. 

Kuno Tammearu magistritöös toodud arvestuste järgi on vabatahtliku päästekomando 

jätkusuutlikuks ülalpidamiseks vaja ~24 000 eurot aastas
 22

. Täna suudetakse püsida vaid 

vananenud tehnika toel (vabatahtlike päästjate päästeautode keskmine vanus 29 aastat) ning 

vähendatud vabatahtlike päästjate tööohutusel (nõutav isikukaitsevarustus vaid 20%-l 

vabatahtlikest päästjatest). Tulevikku silmas pidades on vajalik vabatahtliku pääste 

riigieelarvelise rahastamise tõus. 

 Kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate kaasamine on tagasihoidlik 

 

Vabatahtliku pääste rahastamisel on seni vajalikul määral kasutamata kohalike omavalitsuste ja 

kohalike ettevõtjate potentsiaal. Täna puudub terviklik ülevaade, kui suur hulk omavalitsusi ja 

ettevõtjaid vabatahtlikku  päästet materiaalses või rahalises mõistes toetab ja milline on toetuse 

olemus ning ulatus. Vabatahtliku pääste jätkusuutliku rahastamise tagamiseni jõudmiseks on 

oluline, et ka kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad tõstaksid toetust vabatahtlikule päästele. 

Kohalike omavalitsuste poolse materiaalse ja rahalise toetuse mahu ja iseloomu selgitas 

Siseministeerium välja 2013. aastal läbiviidud uuringu käigus. 

 

 

                                                           
20 Antud kontekstis on võrreldud vabatahtlike päästekomandode (VPK) püsitasusid. Rahastamine koosneb püsitasudest ja kulude 

katmisest päästetöödel. Püsitasud on vahendid, mida saavad VPK kasutada ühingu tegevuse edendamiseks. Kulu päästetöödele sõltub 

väljakutsetest. 
21 K. Tammearu „Riigi tegevus vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkuse tagamisel“  (lk 41. Tallinna Tehnikaülikool, 2012) 
22 K. Tammearu „Riigi tegevus vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkuse tagamisel“  (lk 38. Tallinna Tehnikaülikool, 2012) 
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 Vabatahtlike päästekomandode isefinantseerimine on tagasihoidlik 

 

Vabatahtlike päästekomandode rahastamises on vajalikul määral rakendamata nende võimalused 

isefinantseerimiseks, mille all peetakse silmas nii omatulu teenimist kui täiendavate toetuste 

leidmist. Peamise omatulu allikana saab kasutada vabatahtliku pääste vahenditega seotud teenuste 

osutamist (nt veevedu, jääväljakute loomine jm) ning vabatahtliku pääste kompetentsidega seotud 

teenuste osutamist (nt korstnapühkimine, tuleohutusalane nõustamine, tulekustutite kontroll jm). 

Samuti puudutab see teistele isikutele pandud kohustuste täitmist (nt teele kukkunud puude 

koristamine, mis on tee omaniku üleanne) teenuse osutamisena. Teisalt on ka riigi ülesanne teha 

vabatahtlike päästekomandodega koostööd ning leida võimalusi täiendavate toetuste leidmiseks 

(näiteks maaelu toetuste Leader meede 2014-2020 EL eelarveperioodil). 

 Vabatahtliku pääste rahastamises on jätkusuutlikust tagav püsitasude osakaal vähene  

 

Vabatahtliku pääste riigieelarveline rahastamine on tänasel hetkel kujundatud vabatahtlikelt 

päästekomandodelt teenuse osutamise põhiselt, mis katab nende esmased tegevuskulud ning tagab 

olemasoleva seisundi säilitamise. Vabatahtliku pääste riigieelarvelises rahastamises jagunevad 

summad püsitasude ja väljasõiduga seonduvate tasude vahel. Püsitasude
23

 osakaal moodustas 

2012. aastal vabatahtliku pääste rahastamises keskmiselt 63%, abikaugete päästekomandode 

rahastamises keskmiselt 78%. Teenuse osutamise põhine rahastamine tekitab olukorra, kus 

väiksema väljasõidukoormusega vabatahtlikud päästekomandod on nõrgemalt rahastatud. See 

tähendab just abikaugete piirkondade ja väikesaarte vabatahtlike päästekomandode paigutumist 

nõrgemale positsioonile. Ühelt poolt on seal kogukonna väiksusest tingitult päästesündmuseid 

vähe, ent vajadus kogukonnas paikneva päästekomando järele suurim. Seetõttu on oluline 

püsitasude osakaalu suurendamine vabatahtlike päästekomandode rahastamises. 

 

3.4 Vabatahtliku pääste varad 

Hetkeolukord 

Vabatahtlikud päästjad vajavad ülesannete täitmiseks ja varade olemasolu tagamiseks riigipoolset 

abi. Päästeamet alustas 2012. aastal vabatahtlike kasutusse antud varade andmete uuendamist, 

kuid tänaseks ei ole jõutud täpse ülevaate olemasoluni. Ülevaate puudumine takistab oluliste 

tulevikku vaatavate varapoliitiliste otsuste vastuvõtmist ning tegevused toimuvad üksikute 

olukorda parandavate sammudena. Samuti ei ole seni koostatud selget ja läbipaistvat korda, 

milliste põhimõtete alusel vabatahtlikele päästjatele varasid üle või kasutusse antakse. 

Vabatahtliku pääste olulisemaks varaks on päästeautod, isikukaitsevarustus ja komandohooned. 

2012. aasta andmetel oli vabatahtlikel päästekomandodel kokku 114 päästeautot. Igal 

vabatahtlikul päästekomandol oli vähemalt 1 pääste põhiauto või tulekustutusauto ning 16 

päästekomandol oli kasutusel ka paakauto
24

. Vabatahtlike kasutuses olevate päästeautode 

keskmine vanus oli 2012. aastal 29 aastat. Nõuetekohast isikukaitsevarustust (kiiver, kindad, 

kaitseriietus, kummikud) eraldati 2012. aastal vabatahtlikele päästjatele kokku 119 täiskomplekti, 

hinnanguliselt on varustatus hetkel ca 30%. K. Tammearu kogutud andmetel puudus 

komandohoone 5-l vabatahtlikul päästekomandol. 11-l vabatahtliku päästekomando hoonel 

                                                           
23 Vabatahtliku päästja püsitasu 2012. aastal: 16 EUR aastas, tehnika püsitasu 575 EUR aastas, päästekomando püsitasu olenevalt 

vabatahtliku päästekomando kaugusest riiklikust päästekomandost  ja väljasõidu ajast 3050-980 EUR aastas (ei maksta vabatahtlike 
päästekomandodele, kelle kaugus riiklikust päästekomandost on lähemal kui 10 minutit. 
24 Päästemasinate ja paakautode arv vabatahtlike päästekomandodega sõlmitud lepingute alusel. 
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puudus soojustamata ruumide tõttu aastaringne kasutusvõimalus. Olmeruumid puudusid 62-l 

vabatahtlikul päästekomandol
25

. 

Vabaühendused (sh vabatahtlikud päästeühingud) vajavad vahendeid ka ennetustöö tegemiseks. 

Suurem osa vahenditest antakse vabatahtlikele projektipõhiselt kasutamiseks (nt 

tulekustutussimulaatorid, kodukülastuse kohvrid), kuid osa vahenditest on vajalikud pidevalt (nt 

identifitseeriv ja sõnumit kandev riietus, suitsuandurid). 

Probleemikirjeldus 

 Paljudel vabatahtlikel päästjatel puudub nõuetekohane isikukaitsevarustus 

 

2012. aasta seisuga oli 1238 vabatahtliku päästekomando liikmest täiskomplektse nõuetekohase 

isikukaitsevarustusega varustatud vaid ca 350. Vabatahtlike päästjate nõuetele mittevastava või 

mittekomplektse isikukaitsevarustuse kasutamine seab päästetööl ohtu vabatahtliku päästja elu 

või tervise. Samuti ei ole võimalik sellisele varustusbaasile luua vabatahtlike päästjate poolt 

pakutavate täiendavate päästetööteenuste (nt suitsusukeldumine) tulevikku. 

 Vabatahtlike päästjate tehnika on vananenud 

 

Vabatahtlike kasutada oleva päästeauto keskmine vanus oli 2012. aastal 29 aastat. Moraalselt ja 

tehniliselt vanade autode kasutamine võib viia olukorrani, kus ei suudeta tagada vajalikku 

päästetöö kvaliteeti, autod ei ole aastaringselt kasutatavad, kogukonna usaldus vabatahtlike 

päästjate pakutava turvalisuse suhtes ei ole piisav ning vabatahtliku pääste populaarsus laiemalt, 

eriti noorte seas on madal. 

 Paljud vabatahtlike päästjate komandohooned ei ole päästeteenuste osutamiseks sobivad 

 

Päästekomando hoone puudumine või selle halb olukord ei võimalda vabatahtlikul päästel 

osutada aastaringset päästetööteenust, mis ei ole turvalisuse seisukohalt rahuldav tulemus ega 

tekita kogukonnas usaldust. Olmeruumide puudumine ei võimalda koolituste läbiviimist, 

noorteringide tegevust ning üldiselt pärsib vabatahtliku pääste sotsiaalse rolli täitmist. Samuti 

väheneb sellega vabatahtliku päästekomando niigi madal Päästeameti poolne rahastamine. 

 

3.5 Vabatahtliku pääste planeerimine 

Hetkeolukord 

Vabatahtlike päästekomandode teenuste planeerimist ning valmisoleku planeerimist teenuste 

osutamiseks teostab Päästeamet. Vabatahtlike päästekomandode paiknemine on kõige vajalikum 

abikaugetes piirkondades, kuhu riiklik pääste piisava aja jooksul (15 minutit) ei jõua. Kogukonna 

algatus turvalisuse tõstmiseks on oluline kõigis piirkondades olenemata riikliku päästekomando 

paiknemisest. Siiski on riigi poolt kõige otstarbekam toetada päästetööde läbiviimisel neid 

vabatahtlikke komandosid, mille asukoht võimaldab elanikele abi kiiremat saabumist, kui riiklik 

päästesüsteem. Veelgi olulisem on aga päästesündmuste ärahoidmine, millesse on ennetustöö 

kaudu võimalik panustada kõigil vabatahtlikel päästeühingutel. 

                                                           
25 K. Tammearu „Riigi tegevus vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkuse tagamisel“  (lk 36. Tallinna Tehnikaülikool, 2012) 
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Vabatahtliku pääste geograafiliselt soovitud arengute täpsemaks suunamiseks koostas AS Regio 

Päästeameti tellimusel 2012. aasta oktoobris TOP-100 analüüsi. Analüüsi tulemusena on näidatud 

100 vabatahtliku päästekomando prioriteetseimat asukohta, lähtudes eelkõige riiklike 

päästekomandode poolt päästeteenusega katmata piirkondadest. Vabatahtlike päästekomandode 

asukohad on analüüsitulemustes reastatud vastavalt sellele, millises piirkonnas elab kõige rohkem 

inimesi väljaspool riikliku pääste 15 minutist katvusala (vt lisa 5). 

Vabatahtliku pääste paiknemist suunab Päästeamet läbi päästetöö lepingute sõlmimise. Sellega 

suunatakse vabatahtlike päästekomandode teket abikaugetesse piirkondadesse läbi 

finantseerimispoliitika, mille kaudu saavad suurema rahastuse abikaugetes piirkondades teenuseid 

osutavad vabatahtlikud päästekomandod. 

Vabatahtlike päästekomandodega sõlmitavates lepingutes nähakse ette teenused, mida Päästeamet 

vabatahtlikelt vastavas piirkonnas „ostab“ ning osutatavate teenuste hinnad. Päästeameti ostab 

vabatahtlikelt päästjatelt päästetöö ja ennetustöö teenuseid, samuti on ühingutele suunatud 

projektikonkurss. Vabatahtlikud päästjad osalesid 2012. aastal korraldatud ja elanikele suunatud 

ennetustegevustes kokku 2829 tundi, 1820 korral infopäevadel ja 1226 korral koolituste 

läbiviimisel. 2012. aastal toimus vabatahtlike päästekomandode väljasõite päästetöödele kokku 

1255. Vabatahtlikud tegid 2012. a päästetöid kokku 1889 tundi ja neid kaasati 1049 sündmusele. 

Vabatahtliku pääste valmisoleku planeerimise juurde kuulub ka vabatahtlike päästjate 

koolitamine. Vabatahtliku päästja ennetustöös iseseisva osalemise eelduseks on päästeseaduse 

kohaselt vähemalt 16-tunnise ehk I astme koolituse läbimine, lisaks on konkreetsete 

ennetustegevuste läbiviimiseks vajalik läbida teemakohased täiendkoolitused. I astme õppega 

vabatahtlikke päästjaid on 2012. aastal Eestis 640
26

 ja II astme õppega vabatahtlikke päästjaid 

535
27

. Ennetustegevuste läbiviimiseks oli Päästeamet 2012. aasta lõpu seisuga veeohutuse 

valdkonnas koolitanud 97 vabatahtlikku ja tuleohutuse valdkonnas 252 vabatahtlikku.  

Vabatahtliku pääste planeerimine on Päästeameti keskne ning vabatahtlike kaasamine 

planeerimisse on minimaalne. Peamisteks kaasamise vormideks on hetkel vabatahtlike kaasamine 

lepingute vormistamisel ning arengu- ja tegevuskavade projektide kooskõlastamine vabatahtlike 

esindusorganisatsiooniga. Lisaks alustati 2012. aastal Päästeameti ja vabaühenduste vaheliste 

korraliste kohtumistega ennetustöö valdkonnas, et teha kokkuvõtteid toimunust, planeerida 

järgmise aasta koostööd ja tunnustada parimaid. Lisaks kaasamisele on vabatahtlike päästjate 

tunnustamine ja motiveerimine olulised lähtekohad vabatahtliku päästeala edenemisel ning 

vabatahtluse väärtustamisel. Hea maine soodustab omakorda ka uute vabatahtlike liitumist. 

Probleemikirjeldus 

 Vabatahtliku päästeala planeerimisel puudub pikaajaline ettevaatav süsteem 

 

Vabatahtliku pääste jätkusuutlikkuse üks olulisemaid tegureid on Siseministeeriumi, Päästeameti 

ja vabatahtlike ühine nägemus valdkonna arengusuundadest, eesmärkidest ja nende 

saavutamiseks vajalikest sammudest. Seni puuduvad kokkulepped nii mitmeaastaselt ettevaatava 

planeerimise ja vabatahtlike kaasamise osas kui ka regulaarsete kohtumiste korraldamiseks nende 

küsimuste läbirääkimiseks. Mitmeaastaselt ettevaatav ja vabatahtlikega koostöös planeerimine 

võimaldaks senisest paremini luua uusi vabatahtlike poolt pakutavaid teenuseid. Näiteks 

vabatahtlikule päästekomandole suitsusukeldumisvõimekuse loomine on mitmeaastane protsess.  

                                                           
26 I astme vabatahtliku päästja koolitusega vabatahtlikud päästjad, kellele on väljastatud sellekohane tunnistus 
27 I astme + II astme vabatahtliku päästja koolitusega vabatahtlikud päästjad, kellele on väljastatud sellekohane tunnistus 
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Vabatahtlikul päästealal tegutseb ka 2 vabatahtlikku reservpäästerühma, mille kaasamisel on 

vajalik arvestada teistsuguste põhimõtetega kui vabatahtlike päästekomandode puhul. Seni 

puudub konkreetne visioon, milline positsioon on reservpäästerühmadel päästesüsteemis ja 

millised on nende arenguvõimalused abistamaks kutselisi päästjaid, sh (suur)sündmustele 

reageerimise vahelisel ajal. 

 Vabatahtlike koolitamise süsteem ei soodusta vabatahtlikuks päästjaks saamist ega 

ühingu teket 

 

Lisaks planeerimisse kaasamise suurendamise vajadusele on oluline vabatahtlike päästjate hea 

ettevalmistus. Täna viib nii I kui II astme vabatahtlike päästjate õpet läbi Päästeamet, kuid 

koolitamisse saaks enam kaasata vabatahtlikke endid. Eelkõige puudutab see põhiteadmiste ja -

oskuste edasiandmist uutele vabatahtlikele päästjatele, ehk I astme õppe läbiviimist.  

Oluline on ka I ja II astme õppele järgnevalt osaleda igapäevasel praktilisel väljaõppel kutselise 

päästekomando juures. Täna ei ole loodud võimalusi, mille kohaselt saaks vabatahtlikud päästjad 

süsteemselt sellisel väljaõppel osaleda. 

 Ennetustöö läbiviimiseks vajaliku ettevalmistusega vabatahtlike arv ei ole piisav 

 

Täna on võrdlemisi väike hulk vabatahtlikke (mitte ainult vabatahtlikke päästjaid) läbinud tule- ja 

veeohutuse alaseid koolitusi, mis on eelduseks suurema hulga ennetustegevuste läbiviimisel. 

Vabatahtlike laiemal kaasamisel ennetustegevustesse ja nende läbiviidava töö mahu suurenemisel 

on vajalik, et ka vastava ettevalmistuse saanud vabatahtlike hulk suureneks. Koolituste 

korraldamist raskendab asjaolu, et koolitusajale konkureerivad mitmed koolitused ning 

vabatahtlik peab tegema valikuid oma aja kasutamisel. Samuti toimub täna vaid vähesel määral 

vabatahtlike ettevalmistamine ennetustööks vabatahtlike endi poolt. 

 Vabatahtlikke päästjaid ei rakendata kutseliste päästekomandode töös  

 

Vabatahtlike päästjate initsiatiivi ja oskuseid ei rakendata päästesündmuste lahendamisel 

maksimaalses võimalikus ulatuses. Seni ei ole Päästeameti ja vabatahtlike vahel sõlmitud 

kokkulepet vabatahtlike osalemiseks kutseliste päästekomandode igapäevases töös. Eeskätt oleks 

see võimaluseks riiklike päästekomandode läheduses paiknevate piirkondade vabatahtlike 

päästjate potentsiaali rakendamiseks. Suurenema peaks nii päästekomandode hulk, kelle 

töökorraldus seda võimaldab aga ka vabatahtlike arv, kes valvevahetuste töös osalevad. 

 

3.6 Vabatahtliku pääste maine 

Hetkeolukord 

Olulisim alustala kogukonna turvalisuse kujundamisel ja ohutul käitumisel on iga isiku 

arusaamad ja väärtushinnangud. Läbi nende aspektide on võimalik ka kogukonna tasandil 

kasvatada valmisolekut omapoolse panuse andmiseks. Väärtushinnangute kujundamisel on 

kesksel kohal kommunikatsioon ja teavitamine, et asjakohased sõnumid jõuaks kõigi osapoolteni. 

Kogukondades on vajalik tekitada huvi vabatahtlikus päästes osalemise vastu, informeerida ja 
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tutvustada ühiseid võimalusi turvalisuse loomisel. Samuti on oluline vabatahtlike päästjate suhtes 

toetava ja positiivse hoiaku tugevdamine ning seeläbi valdkonna maine tõstmine
28

.  

Vabatahtliku pääste sotsiaalne roll kogukonnas seisneb peamiselt õnnetuste ennetamises. Mida 

rohkem  on kogukonnas aktiivselt ennetustöös osalevaid vabatahtlikke päästjaid, seda suurema 

hulga inimesteni jõuab ohutusalane info, mis aitab kaasa õnnetuste arvu vähenemisele. 

Vabatahtliku pääste täiendav sotsiaalne roll kogukonnas seisneb noortele ja erinevate oskustega 

inimestele huvikohase tegevuse pakkumises. 

Maine tõusu peamine indikaator on vabatahtlike päästjate populaarsus ja tunnustatus kogukonnas. 

Turu-uuringufirmad uurivad Päästeameti usaldusväärsust inimeste silmis
29

, ent millises ulatuses 

peitub selles usaldusväärsuses vabatahtlike panus ja milline on vabatahtliku pääste usaldusväärsus 

elanike silmis eraldiseisvana, uuritud ei ole. 

Aluse vabatahtliku pääste usaldusväärsuse olemasoluks ja tõusuks kogukonnas loovad 

vabatahtlike hulk, nende reaalsed teod kogukonna turvalisuse tõstmisel, ühtne 

organisatsioonikultuur ja visuaalne identiteet, kogukonnas tunnustatud inimeste kuulumine 

vabatahtlike päästjate ridadesse, positiivne meediakajastus jm tegurid. 

Probleemikirjeldus 

 Puudub ülevaade vabatahtliku pääste tuntusest ja mainest elanikkonna seas 

 

Vabatahtlikel päästeühingutel ja esindusorganisatsioonil on seni vähene võimekus panustada 

vabatahtliku pääste sotsiaalse rolli kujundamisse. Täna puudub ka ülevaade, kui suur on Eesti 

elanike teadlikkus vabatahtlikust päästealast ning selle usaldusväärsus kogukondades. 

Hinnanguliselt on kogukondade seas lisaks madalale teadlikkusele ka vabatahtlikul päästel madal 

populaarsus.  

Tänane olukord ja arusaamad kogukondades ei soosi tihti vabatahtliku pääste jätkusuutlikku 

arengut ega kujunemist kogukonnaelus oluliseks sidustajaks. Turvalisuse loomist nii inimeste kui 

omavalitsuste tasandil oodatakse abstraktselt riigilt. Vabatahtliku pääste sidusus kogukonna, 

kohaliku omavalitsuse, piirkonna ettevõtjate jt oluliste partneritega on vähene. Seetõttu on 

kogukonnad tihti riigi poolt pakutava kutselise turvavõrgustiku tarbijad, nägemata suurt 

potentsiaali läbi vabatahtluse turvalise elukeskkonna kujundamises. Siinjuures on vajalik tõsta 

inimeste teadlikkust ning läbi teavitamise ka usaldust vabatahtliku pääste vastu. Vabatahtlikud 

päästeühingud peaksid omama kohaliku tasandi infokanalites väljundit, mis aitaks neid eesmärke 

saavutada. Tuleviku võimaluseks on kaasata vabatahtlikke ka hädaolukorraks valmisoleku ning 

elutähtsate teenuste tagamise suunal kohalike omavalitsuste kriisireguleerimise kontekstis. 

                                                           
28 Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia 2012-2014 (SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, 2012) 
(http://www.siseministeerium.ee/public/Paasteala_vabatahtliku_tegevuse_kommunikatsioonistrateegia_2012-2014.pdf ). 
29 Päästeameti usaldusväärsus elanike silmis 94%. Allikas: Turu uuringute AS, jaanuar 2012. 

http://www.siseministeerium.ee/public/Paasteala_vabatahtliku_tegevuse_kommunikatsioonistrateegia_2012-2014.pdf
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4. Eesmärgid 

4.1 Vabatahtliku pääste võrgustik 

Vabatahtliku pääste edendamiseks on vajalik vabatahtlike päästjate arvu, sealhulgas ka iseseisvat 

päästetööl osalemise pädevust omavate vabatahtlike päästjate arvu kasv vabatahtlikes 

päästeühingutes, et olemasolevate vabatahtlike päästjate koormust vähendada. Oluline on see 

eelkõige abikaugetes piirkondades paiknevates vabatahtlikes päästeühingutes. Lisaks päästetöödel 

osalemisele tuleb väärtustada ka nende isikute rolli, kes ühingu tegevusse muul viisil panuse 

annavad ja seetõttu on oluline liikmelisuse väärtustamine. Samuti on vajalik täpsemini määratleta 

vabatahtlike päästerühmade roll pääste- ja ennetustöö tegemisel.  

Pikemas perspektiivis on vajalik tähelepanu pöörata vabatahtliku pääste järelkasvu tagamisele. 

Suur roll on siin vanemate eeskujul, kuid ka vaba aja sisustamiseks suunatud harivatel tegevustel. 

Oluline roll inim- ja varakahjude ärahoidmisel on päästesündmuste ennetamisel. Ka selles osas on 

vabatahtlikel päästjatel võimalus oma panus anda ning lähiaastatel peaks suurenema nii 

ennetustööd tegevate vabatahtlike kui ka vabatahtlike päästekomandode arv poole võrra.  

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste võrgustiku“ arengusuundi mõõdetakse alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.1.1 2016.a lõpuks on Päästeametiga 

päästetöö tegemise lepingu sõlminud 

vabatahtlike päästekomandode arv 
suurenenud 110 vabatahtliku päästekomandoni 

(suurenemine 17%) 

Algtase 2012: Päästeametiga päästetöö tegemise 

lepingu sõlminud vabatahtlike päästekomandode 

arv on 95 

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud vabatahtlike 

päästekomandode arv on vähemalt 100 

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud vabatahtlike 

päästekomandode arv on vähemalt 110 

4.1.2 2016.a lõpuks on Päästeametiga 

päästetöö tegemise lepingu sõlminud 

abikaugete piirkondade vabatahtlike 

päästekomandode arv suurenenud 70 

päästekomandoni (suurenemine 20%) 

Algtase 2012: Päästeametiga päästetöö tegemise 

lepingu sõlminud abikaugete piirkondade  

vabatahtlike päästekomandode arv on 58 

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud abikaugete 

piirkondade vabatahtlike päästekomandode arv on 

vähemalt 65  

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud abikaugete 

piirkondade vabatahtlike päästekomandode arv on 

vähemalt 70 

4.1.3 2016.a lõpuks on Päästeametiga 

päästetöö tegemise lepingu sõlminud 

abikaugete piirkondade 12 ja enama 

vabatahtliku päästjaga vabatahtlike 

päästekomandode arv suurenenud 36 

vabatahtliku päästekomandoni (suurenemine 

4,5 korda) 

Algtase 2012: Päästeametiga päästetöö tegemise 

lepingu sõlminud abikaugete piirkondade 12 ja 

enama vabatahtliku päästjaga vabatahtlike 

päästekomandode arv 8 

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud abikaugete 

piirkondade 12 ja enama vabatahtliku päästjaga 

vabatahtlike päästekomandode arv vähemalt 30  

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeametiga päästetöö 

tegemise lepingu sõlminud abikaugete 

piirkondade 12 ja enama vabatahtliku päästjaga 
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vabatahtlike päästekomandode arv vähemalt 36 

4.1.4 2016.a lõpuks on vabatahtlike päästjate 

arv
30

 suurenenud 1600 vabatahtliku päästjani 

(suurenemine 150%), sealhulgas iseseisvat 

päästetööl osalemise pädevust ja vastavat 

tunnistust omavate vabatahtlike päästjate arv
31

 

1220 vabatahtliku päästjani (suurenemine 

128%) 

Algtase 2012: 640 vabatahtlikku päästjat, 

sealhulgas 535 iseseisvat päästetööl osalemise 

pädevust omavat vabatahtlikku päästjat 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 1400 

vabatahtlikku päästjat, sealhulgas vähemalt 1000 

iseseisvat päästetööl osalemise pädevust omavat 

vabatahtlikku päästjat 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 1600 

vabatahtlikku päästjat, sealhulgas vähemalt 1220 

iseseisvat päästetööl osalemise pädevust omavat 

vabatahtlikku päästjat 

4.1.5 2016.a lõpuks on vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvate inimeste arv
32

 

suurenenud 2000 inimeseni (suurenemine 

60%)  

Algtase 2012: 1238 vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvat inimest 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 1650 

vabatahtlikesse päästeühingutesse kuuluvat 

inimest 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 2000 

vabatahtlikesse päästeühingutesse kuuluvat 

inimest 

4.1.6 2016.a lõpuks on vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvate alla 35-

aastaste inimeste arv suurenenud 400 

inimeseni (suurenemine 129%) 

Algtase 2012: 175 vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvat alla 35-aastast inimest 

Eesmärk 2014.a lõpuks: 250 vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvat alla 35-aastast inimest 

Eesmärk 2016.a lõpuks: 400 vabatahtlikesse 

päästeühingutesse kuuluvat alla 35-aastast inimest 

4.1.7 2016.a lõpuks on vabatahtlike 

päästeühingute eestveetavate noorteringide 

arv suurenenud 41 noorteringini (suurenemine 

10%) 

Algtase 2012: vabatahtlike päästeühingute 

eestvedamisel toimub 37 noorteringi 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlike pääste 

ühingute eestvedamisel toimub vähemalt 37 

noorteringi 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtlike pääste 

ühingute eestvedamisel toimub vähemalt 41 

noorteringi 

4.1.8 2016.a lõpuks on ennetustööd tegevate 

vabatahtlike arv suurenenud 254 inimeseni 

(suurenemine 30%) 

Algtase 2012: ennetustööd tegevate vabatahtlike 

arv on 195 

Eesmärk 2014.a lõpuks: ennetustööd tegevate 

vabatahtlike  arv on vähemalt 234 

Eesmärk 2016.a lõpuks: ennetustööd tegevate 

vabatahtlike arv on vähemalt 254 

4.1.9 2016.a lõpuks on ennetustööd tegevate 

vabatahtlike ühingute arv suurenenud 47 

ühinguni (suurenemine 15%) 

Algtase 2012: ennetustööd tegevate vabatahtlike 

ühingute arv on 41 

Eesmärk 2014.a lõpuks: ennetustööd tegevate 

vabatahtlike ühingute arv on vähemalt 43 

Eesmärk 2016.a lõpuks: ennetustööd tegevate 

vabatahtlike ühingute arv on vähemalt 47 

4.1.10 2016.a lõpuks on 

esindusorganisatsiooni(desse) kuuluvate 

vabatahtlike päästekomandode arv 
suurenenud 100 päästekomandoni 

(suurenemine 70%) 

Algtase 2012: esindusorganisatsiooni kuulub 59 

vabatahtlikku päästekomandot 

Eesmärk 2014.a lõpuks: esindusorganisatsiooni 

kuulub 80 vabatahtlikku päästekomandot 

Eesmärk 2016.a lõpuks: esindusorganisatsiooni 

                                                           
30  Vabatahtlik päästja on isik, kellel on läbitud vähemalt I astme vabatahtliku päästja koolitus ning kellele on väljastatud sellekohane 
kehtiv tunnistus või vabatahtlik päästja, kellel ei ole vabatahtliku päästja koolitust, ent kelle kvalifikatsioon vastab vabatahtliku päästja 

koolitusele (nt kutselised päästjad). 
31 Iseseisvat päästetööl osalemise pädevust omab vabatahtlik päästja, kellel on läbitud I ja II astme vabatahtliku päästja koolitus ning 
kellele on väljastatud sellekohane kehtiv tunnistus. 
32 Vabatahtlike päästjate ja ühingutesse kuuluvate liikmete arv kokku. 
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kuulub 100 vabatahtlikku päästekomandot 

 

4.2 Vabatahtliku pääste õiguskeskkond 

Vabatahtlikuks päästjaks saamist on võimalik lihtsustada turvalisuse valdkondade vahel nõudeid 

ühtlustades. Vabatahtlikuna tegutseva aktiivse isiku initsiatiivile konkureerivad kogukonnas ka 

paljud teised osapooled: abipolitsei, merepääste, Kaitseliit jt vabatahtlikke hõlmavad 

organisatsioonid. Seetõttu on oluline luua aktiivsuse pärssimise vältimiseks lihtsad ja võimalikult 

vähest bürokraatiat võimaldavad tingimused vabatahtlikus päästes osalemiseks või osalemiseks 

mitmes vabatahtlikus valdkonnas korraga. Eriti oluline on ühtlustada sarnased nõuded – nt 

nõuded tervisele, üldnõuded füüsilisele ettevalmistusele, vabatahtlikuks saamisele eelduseks 

olevale haridustasemele jms (vt Lisa 6). 

Täna seadusega ettenähtud vaheaasta kaotamine I ja II astme väljaõppe läbimise vahel on vajalik 

selleks, et vähendada uute vabatahtlike päästekomandode tegevuse alustamiseks kuluvat aega. II 

astme väljaõppe omandab vabatahtlik päästja valdkondlikud teadmised, mis on vajalikud 

konkreetse päästekomando poolt osutatavate teenuste täitmiseks, kuid selle läbimise eelduseks ei 

ole otstarbekas rakendada vaheaasta nõuet. 

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste õiguskeskkond“ arengusuundi mõõdetakse mõju ja 

tulemuse tasemel alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.2.1 2014.a lõpuks on siseturvalisuse 

valdkonnas ühtlustatud vabatahtlikuna 

tegutsemise nõuded
 33

  

Algtase 2012: siseturvalisuse valdkonnas on 

vabatahtlikuna tegutsemise nõuded ühtlustamata 

Eesmärk 2014.a lõpuks: siseturvalisuse 

valdkonnas on vabatahtlikuna tegutsemise nõuded 

ühtlustatud 

4.2.2 2014.a lõpuks on jõustunud vabatahtliku 

päästekomando iseseisvalt osutatavate teenuste 

alustamist soodustavad seadusmuudatused, 

millega kaotatakse I ja II koolitusastme 

läbimise vahel nõutav vaheaasta  

Algtase 2012: vabatahtliku päästekomando 

iseseisvalt teenuste osutamist on võimalik 

alustada peale vabatahtlike päästjate I ja II 

koolitusastme läbimist, mille vahel on vaheaasta 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtliku 

päästekomando iseseisvalt teenuste osutamist on 

võimalik alustada peale vabatahtlike päästjate I ja 

II koolitusastme läbimist ilma vaheaastata 

 

4.3 Vabatahtliku pääste finantseerimine 

Vabatahtliku pääste finantseerimisel on vajalik, et see kujuneks kõiki kulusid katvaks, 

jätkusuutlikuks ja laiapõhjaliseks. Lisaks riigi toetuse järjepidevale kasvule on vajalik kohaliku 

omavalitsuse tugi, kelle piirkonnas vabatahtlik päästekomando tegutseb. Samavõrd oluline on ka 

ettevõtjate toetus, kes on ühelt poolt vabatahtlikele nende igapäevases töösuhtes tööandjaks, kuid 

omavad ka sageli suuremaid rahalisi võimalusi kohapealse elu edendamist toetada. Valdkonna 

edendamise eelduseks on osapoolte ühised arusaamad oma vastutusest kogukonna turvalisuse 

loomisel. 

                                                           
33 Vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad, abipolitseinikud. 
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Vabatahtliku pääste vajaduste katmiseks on vajalik leida täiendavaid toetusallikaid ja soosida 

valdkonna osalist isefinantseerimist, näiteks päästevaldkonnaga seotud teenuste osutamise kaudu 

kogukonnale. Samas ei saa isefinantseerimisvõime puudumine olla takistuseks riiklikul rahalisel 

toetamisel. Oluline on, et vabatahtlikud päästeühingud saaksid arvestada püsivate, teenuste 

osutamise mahust sõltumatute toetusallikatega, milleks Päästeameti eelarvest rahastatavate 

püsitasude osakaal moodustab dokumendi eesmärgiperioodi lõpuks kolm neljandikku 

vabatahtliku pääste eelarvest. 

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste finantseerimine“ arengusuundi mõõdetakse mõju ja 

tulemuse tasemel alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.3.1 2016.a lõpuks on Päästeameti eelarvest 

vabatahtliku pääste rahaline toetamine 

suurenenud 1,5 miljoni euroni (suurenemine 

üle 3 korra) 

Algtase 2012: Päästeameti eelarvest toetati 

vabatahtlikku päästet 455 472 euro ulatuses  

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeameti eelarvest 

toetatakse vabatahtlikku päästet vähemalt 1,1 

miljoni euro ulatuses 

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeameti eelarvest 

toetatakse vabatahtlikku päästet vähemalt 1,5 

miljoni euro ulatuses 

4.3.2 2016.a lõpuks on vabatahtlike 

päästekomandosid rahaliselt toetavate  

kohalike omavalitsuste hulk suurenenud 

50%-ni 

Algtase 2012: vabatahtlikke päästjaid toetas 36% 

kohalikest omavalitsustest
34

 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlikke päästjaid 

toetab vähemalt 45% piirkonna kohalikest 

omavalitsustest 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtlikke päästjaid 

toetab vähemalt 50% piirkonna kohalikest 

omavalitsustest 

4.3.3 2016.a lõpuks on vabatahtlike 

päästekomandode hulk, keda ettevõtjad 

rahaliselt toetavad, suurenenud 100%-ni 

Algtase 2012: ülevaade puudub 

Eesmärk 2013.a lõpuks: Siseministeerium hindab 

vabatahtlike päästekomandode uuringu kaudu, kui 

suure hulga vabatahtlike päästekomandode 

tegevust ettevõtjad rahaliselt toetavad  

Eesmärk 2016.a lõpuks: 100% vabatahtlikest 

päästekomandodest saavad rahalist toetust 

ettevõtjatelt 

4.3.4 2016.a lõpuks on vabatahtliku pääste 

isefinantseerimine tõusnud vähemalt 20%-ni 

valdkonna eelarvest 

Algtase 2012: ülevaade puudub
35

 

Eesmärk 2013.a lõpuks: Päästeamet ja 

esindusorganisatsioon(id) hindavad vabatahtlike 

päästekomandode uuringu kaudu, kui suur on 

päästekomandode isefinantseerimine 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtliku pääste 

isefinantseerimine on vähemalt 20% valdkonna 

eelarvest 

4.3.5 2016.a lõpuks on Päästeameti eelarvest 

rahastatavate abikaugete vabatahtlike 

päästekomandode püsitasude osakaal 

suurenenud 85%-ni 

Algtase 2012: Päästeameti eelarvest rahastatavate 

abikaugete vabatahtlike päästekomandode 

püsitasude osakaal on 78%
36

  

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeameti eelarvest 

rahastatavate abikaugete vabatahtlike 

                                                           
34 Nimetatud omavalitsuste alla liigituvad omavalitsused kelle:  

a) territooriumil tegutseb vabatahtlik päästekomando, kelle tegevust rahastatakse/toetatakse;  
b) kelle territooriumil ei tegutse vabatahtlik päästekomando, ent kes koos naaberomavalitsus(t)ega osaleb aktiivselt 

tegutseva vabatahtliku päästekomando rahastamises/toetamises. 
35 Mõõdavad Päästeamet ja esindusorganisatsioon(id) vabatahtlike päästekomandode uuringu kaudu 2013. aastal. 
36 Vabatahtliku päästja püsitasu, tehnika püsitasu, päästekomando püsitasu (2012.a tekkepõhised püsitasud abikaugetele 

päästekomandodele oli kokku  241 853 €). 
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päästekomandode püsitasude osakaal on vähemalt 

80% 

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeameti eelarvest 

rahastatavate abikaugete vabatahtlike 

päästekomandode püsitasude osakaal on vähemalt 

85% 

 

4.4 Vabatahtliku pääste varad 

Vabatahtliku pääste kasutada olev vananenud ja amortiseerunud päästetehnika ja 

isikukaitsevarustus vajab uuendamist, et sellest ei kujuneks välja täiendav risk vabatahtlike 

päästjate ohutusele ja tervisele. Lisaks on oluline riigi poolt välja kujundada selge jaotamise kord, 

kuidas vabatahtlikele päästeühingutele varasid kasutusse antakse ning nende üle arvestust 

peetakse.  

Oma hoone olemasolu on üks peamine vabatahtlike päästekomandode vajadus päästetöö teenuse 

osutamiseks. Sobivate hoonete leidmisel peavad Päästeamet ja esindusorganisatsioon(id) 

koostööd tegema Riigi Kinnisvara ASi, kohalike omavalitsuste, kohalike ettevõtjate jt 

osapooltega. 

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste varad“ arengusuundi mõõdetakse mõju ja tulemuse 

tasemel alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.4.1 2016.a lõpuks on Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtlike päästekomandode 

vabatahtlikest päästjatest täiskomplektse 

nõuetekohase isikukaitsevarustusega 

varustatute hulk suurenenud 800 isikuni 

(suurenemine 7 korda) 

Algtase 2012: Päästeametiga lepingu sõlminud 

vabatahtlike päästekomandode vabatahtlikest 

päästjatest täiskomplektse nõuetekohase 

isikukaitsevarustusega varustatute hulk on 119 

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtlike päästekomandode 

vabatahtlikest päästjatest täiskomplektse 

nõuetekohase isikukaitsevarustusega varustatute 

hulk on vähemalt 500 

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtlike päästekomandode 

vabatahtlikest päästjatest täiskomplektse 

nõuetekohase isikukaitsevarustusega varustatute 

hulk on vähemalt 800 

4.4.2 2016.a lõpuks on Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtlike päästekomandode 

kasutuses oleva autopargi keskmine vanus 25 

aastat
37

 (paranemine 14%) 

 

Algtase 2012: Päästeametiga lepingu sõlminud 

vabatahtliku päästekomando keskmine päästeauto 

vanus on 29 aastat
38

 

Eesmärk 2014.a lõpuks: Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtliku päästekomando keskmine 

päästeauto vanus on kuni 27 aastat 

Eesmärk 2016.a lõpuks: Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtliku päästekomando keskmine 

päästeauto vanus on kuni 25 aastat 

4.4.3 2016.a lõpuks on Päästeametiga lepingu 

sõlminud vabatahtlike päästekomandode hulk, 

kelle kasutuses on köetav, päästetehnika 

hoidmis- ja hooldusvõimalust ning 

Algtase 2012: Vabatahtliku päästekomando hoone 

miinimumnõuded puuduvad 
Eesmärk 2013.a lõpuks: Päästeamet koostöös 

vabatahtlikega on koostanud vabatahtliku 

                                                           
37 Mõõdetakse lepinguliste päästekomandode lepingus määratletud päästeautode keskmist vanust. 
38 Andmed seisuga 15.05.2011. 



21 

 

päästjatele olmetingimusi pakkuv hoone, 

suurenenud 30%-ni 

päästekomando hoone miinimumnõuded 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlike 

päästekomando hoonetest vähemalt 10% vastab 

miinimumnõuetele 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtlike 

päästekomando hoonetest vähemalt 30% vastab 

miinimumnõuetele 

 

4.5 Vabatahtliku pääste planeerimine 

Riigi roll vabatahtliku pääste edendamises on peamiselt soodustava keskkonna loomine. 

Dokumendi rakendusperioodi nelja aasta vaates on eesmärk jõuda kokkulepeteni, millises mahus 

ja milliseid teenuseid vabatahtlik pääste osutab. Tulenevalt osutatavatest teenustest tuleb lisaks 

kokku leppida rahastamise ulatus, mis arvestab ka teenuste osutamiseks valmisoleku loomise 

kulusid. 

Vabatahtlike päästjate väljaõppe I astme koolituste läbiviimine on plaanis anda täies mahus üle 

vabatahtlikule päästele. Koolitustel omandatud teadmised vajavad täiendavat seostamist isikliku 

praktilise kogemusega. Käesoleva dokumendiga on selleks ette nähtud vabatahtlike päästjate 

osalemise võimaldamine päästesündmustel, kus koostöös kutseliste päästjatega on võimalik 

nende kõrvalt kogemusi omandada. Lisaks tavapärasele koolitusele tuleb vabatahtlikke päästjaid 

märksa enam kaasata riiklike päästekomandode igapäevasesse väljaõppesüsteemi ja õppustesse 

aga ka valvevahetuste töösse.  

Samaväärselt oluline osa päästealases töös on ennetusel. Seda rolli saavad vabatahtlikud tänasega 

võrreldes oluliselt suuremas mahus täita. 

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste planeerimine“ arengusuundi mõõdetakse mõju ja 

tulemuse tasemel alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.5.1 2016.a lõpuks on toimiv vabatahtlikelt 

päästeühingutelt päästetöö teenuste ostmisel 

4 aastat ettevaatav planeerimissüsteem 

Algtase 2012: puudub ühtselt määratletud 

planeerimissüsteem vabatahtliku pääste 

arendamiseks  

Eesmärk 2013.a lõpuks: kokku on lepitud 

Siseministeeriumi, Päästeameti ja 

esindusorganisatsiooni(de) rollid ja planeerimise 

konkreetne formaat, kuidas toimub 

planeerimisprotsess ja elluviimise jälgimine 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlikelt 

päästeühingutelt päästetöö teenuste ostmise 4  

aastat ettevaatav plaan on välja töötatud 

Eesmärk 2016. a lõpuks: plaani ülevaatamine
39

  

4.5.2 2016.a lõpuks on vabatahtliku pääste 

iseseisev võime vabatahtlike päästjate I 

astme õppe läbiviimiseks
40

 suurenenud 

100%-ni vastava astme koolitatavate 

kogumahust 

Algtase 2012: 0% vabatahtlikke päästjaid, 

kellele I astme väljaõpe on läbi viidud 

vabatahtliku pääste korraldamisel 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 20% 

vabatahtlikele päästjatele on I astme väljaõpe läbi 

viidud vabatahtliku pääste korraldamisel 

                                                           
39 Plaan töötatakse välja 4 aastaks, iga 2 aasta tagant vaadatakse plaan üle, korrigeeritakse ülevaatamisele järgnevat 2 esimest aastat 
ning luuakse plaan järgnevaks 2 aastaks (nn 2+2 aastat kestev planeerimissüsteem). 
40 Vabatahtlikud viivad läbi I astme koolituse, Päästeamet teostab teadmiste kontrolli ja tunnistuste väljaandmist. 
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Eesmärk 2016.a lõpuks: 100% vabatahtlikele 

päästjatele on I astme väljaõpe läbi viidud 

vabatahtliku pääste korraldamisel 

4.5.3 2016. aasta lõpuks on rakendunud 

vabatahtlike päästjate oskuste ja teadmiste 

arendamiseks taseme tõstmise täiend-

koolitussüsteem koostöös Sisekaitse-

akadeemia ja vabatahtliku pääste 

esindusorganisatsiooni(de)ga. 

Algtase 2012: puudub süsteemne täiendkoolitus 

vabatahtlikele päästjatele 

Eesmärk 2014.a lõpuks: loodud on vabatahtlike 

päästjate oskuste ja teadmiste arendamiseks 

taseme tõstmise täiendkoolitussüsteem koostöös 

Sisekaitseakadeemiaga  

Eesmärk 2016.a lõpuks: rakendunud on 

vabatahtlike päästjate oskuste ja teadmiste 

arendamiseks taseme tõstmise 

täiendkoolitussüsteem koostöös Sisekaitse-

akadeemia ja vabatahtliku pääste 

esindusorganisatsiooni(de)ga. 

4.5.4 2016.a lõpuks on Päästeameti poolt 

ennetustöö läbiviimiseks koolitatud 
tuleohutuse alaselt vähemalt 328 vabatahtlikku 

(suurenemine 30%) ja veeohutuse alaselt 

koolitatud vähemalt 126 vabatahtlikku 

(suurenemine 30%) 

Algtase 2012: 252 vabatahtlikule on Päästeameti 

poolt läbi viidud tuleohutusalane koolitus ja 97 

vabatahtlikule veeohutusalane koolitus 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 303 

vabatahtlikule on Päästeameti poolt läbi viidud 

tuleohutusalane koolitus ja 116 vabatahtlikule 

veeohutusalane koolitus 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 328 

vabatahtlikule on Päästeameti poolt läbi viidud 

tuleohutusalane koolitus ja 126 vabatahtlikule 

veeohutusalane koolitus. 

4.5.5 2016.a lõpuks on vabatahtlike poolt 

läbiviidava ennetustöö maht suurenenud 

3678 tunnini (suurenemine 30%)  

Algtase 2012: vabatahtlike poolt läbiviidav 

ennetustöö maht on 2829 h 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlike poolt 

läbiviidav ennetustöö maht on vähemalt 3395 h 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtlike poolt 

läbiviidav ennetustöö maht on vähemalt 3678 h 

4.5.6 2016.a lõpuks on vabatahtlike päästjate 

hulk, kes on osalenud riikliku 

päästekomando igapäevases väljaõppes
41

 

vähemalt 10h ulatuses aastas suurenenud 

30%-ni vabatahtlike päästjate koguhulgast 

Algtase 2012: 0% vabatahtlikest päästjatest on 

osalenud riikliku päästekomando igapäevases 

väljaõppes 10h ulatuses aastas
42

 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 10% 

vabatahtlikest päästjatest on osalenud riikliku 

päästekomando igapäevases väljaõppes 10h 

ulatuses aastas  

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 30% 

vabatahtlikest päästjatest on osalenud riikliku 

päästekomando igapäevases väljaõppes 10h 

ulatuses aastas 

4.5.7 2016.a lõpuks on riiklike 

päästekomandode hulk, kelle igapäevases 

väljaõppes osalevad vabatahtlikud päästjad 
suurenenud 50%-ni riiklike päästekomandode 

koguhulgast 

Algtase 2012: 0% riiklikest päästekomandodest 

kaasavad vabatahtlikke päästjaid igapäevasesse 

väljaõppesse
43

 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vähemalt 20% riiklikest 

päästekomandodest kaasavad vabatahtlikke 

päästjaid igapäevasesse väljaõppesse 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 50% riiklikest 

päästekomandodest kaasavad vabatahtlikke 

päästjaid igapäevasesse väljaõppesse 

4.5.8 2016.a lõpuks on vabatahtlikke Algtase 2012: vabatahtlikke päästjaid 

                                                           
41 Ei sisalda I ja II astme väljaõppe läbiviimist. 
42 Mõõdab Päästeamet. 
43 Mõõdab Päästeamet. 
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päästjaid valvevahetuses rakendavate 

riiklike päästekomandode hulk suurenenud 

30%-ni riiklike päästekomandode koguhulgast 

valvevahetuses rakendavate riiklike 

päästekomandode osa koguhulgast on 0% 

Eesmärk 2014.a lõpuks: vabatahtlikke päästjaid 

valvevahetuses rakendavate riiklike 

päästekomandode osa koguhulgast on vähemalt 

10%  

Eesmärk 2016.a lõpuks: vabatahtlikke päästjaid 

valvevahetuses rakendavate riiklike 

päästekomandode osa koguhulgast on vähemalt 

30% 

 

4.6 Vabatahtliku pääste maine 

Vabatahtliku pääste arengueelduste loomiseks on esmalt vajalik tõsta tervikuna teadlikkust 

vabatahtliku pääste rollist kogukondades ja mõjust igaühe turvalisusele. Iga inimese tasandil 

võiks olla motivatsioon anda oma panus turvalise elukeskkonna kujundamisse. Selle 

saavutamiseks on vajalik omakorda suurendada teadlikkust igaühe panuse võimalikkusest ja 

vajalikkusest turvalisuse loomisel. Riigi ülesanne on tõsta kogukondades teadlikkust, 

propageerida vabatahtliku pääste tegevust ning läbi omapoolse toetuse aidata kaasa valdkonna 

maine tõusule. Koos üksikisikute motiveeritusega kasvab ka nende soov anda oma panus 

turvalisema elukeskkonna kujundamisse.  

Käesoleva eesmärgi „Vabatahtliku pääste maine“ arengusuundi mõõdetakse mõju ja tulemuse 

tasemel alljärgnevalt: 

Eesmärk   Tulemusnäitaja 

4.6.1 2016.a lõpuks on Eesti elanike 

teadlikkus
44

 vabatahtlikust päästest 
kasvanud 60%-ni 

Algtase 2012: ülevaade puudub 

Eesmärk 2013.a lõpuks: hindavad Päästeamet ja 

Päästeliit avaliku arvamuse uuringu kaudu, kui 

suur hulk elanikkonnast on teadlik vabatahtlikust 

päästest 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 60% 

elanikkonnast on teadlikud vabatahtlikust päästest 

4.6.2 2016.a lõpuks on Eesti elanike usaldus 

vabatahtliku pääste suhtes kasvanud 

vähemalt 80%-ni 

Algtase 2012: ülevaade puudub 

Eesmärk 2013.a lõpuks: hindavad Päästeamet ja 

Päästeliit avaliku arvamuse uuringu kaudu, kui 

suur hulk elanikkonnast usaldab vabatahtlikku 

päästet 

Eesmärk 2016.a lõpuks: vähemalt 80% 

elanikkonnast usaldab vabatahtlikku päästet  

 

                                                           
44 Mõõdetakse küsimustega: 1. kus kohast on võimalik vabatahtliku pääste kohta infot saada, 2. millega annavad vabatahtlikud 

päästjad oma panuse turvalisuse tõstmisse ja 3. kuidas on võimalik saada vabatahtlikuks päästjaks. 
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5. Kokkuvõte 

Käesoleva dokumendiga sõnastatakse vabatahtliku pääste pikaajaline riiklik visioon, vabatahtliku 

pääste ja riikliku päästesüsteemi omavahelised seosed ning nende roll ühiskonna turvalisuse 

tagamises. Vabatahtlikkusel põhinev pääste suudab abikaugetes piirkondades tagada pääste-

sündmustele kiirema reageerimise kui tänane kutseliste päästekomandode võrgustik. Lisaks on 

vabatahtlikul päästel sügavam, inimesi ühendav tähendus ühiskonna turvalisuse ja turvatunde 

loomisel. Riiklikult on oluline rõhutada vabatahtlike rolli, tunnustada vabatahtlikke ja aidata 

kaasa nende autoriteedi tugevnemisele Eestis. Käesolev dokument on vabatahtliku pääste 

süsteemi arendamise aluseks. 

Arengusuundade kohaselt moodustab vabatahtlik pääste tulevikus eri elualade inimesi haarava 

ning kogu Eestit katva võrgustiku, mis koos riikliku pääste ja teiste partneritega tõstab ühiskonna 

turvalisust, olles samal ajal ühiskonna liikmete seas usaldusväärne sotsiaalne partner ja 

kogukonnakultuuri edendaja. Igal inimesel võiks olla motivatsioon anda oma panus turvalise 

elukeskkonna kujundamisse. Oluline on nii vabatahtlike päästjate arvu suurenemine kui ka 

vabatahtlike päästekomandode arvu kasv tervikuna. 2016. aastal on Eestis eeldatavasti 1600 

vabatahtlikku päästjat ning abikaugetes piirkondades on rohkem kui 12 liikmest koosnevaid 

vabatahtlikke päästekomandosid juba 35. Riigi ootuse ja vajaduse kohaselt on vabatahtlike 

päästjate läbi viidud ennetustöö suurenenud 2016. aasta lõpuks 30% võrra. Samuti on 

vabatahtlike päästjate arv, kes osalevad riiklike päästekomandode igapäevases väljaõppes ning on 

kaasatud päästesündmuste lahendamisse, kasvanud 30%-ni.  

Rahaliselt, juhtimiselt kui organisatsiooniliselt keskselt koordineeritud ja tugevate kogukondlike 

sidemetega iseseisva võrgustiku teke on edu saavutamiseks väga oluline. Keskne võrgustiku 

haldamine annab ühiste huvide eest seismisel suurema hääle, kuluefektiivsuse ja identiteedi ning 

tagab tulevikus vabatahtliku pääste jätkusuutliku ja pikaajalise arengu. Oma rolli täitmiseks on 

oluline  vabatahtliku pääste koondumine ühtseks võrgustikuks.  

Vabatahtliku pääste edendamiseks on vajalik jõuda vastastikku kokkulepitud ja kooskõlastatud 

konsensusliku arusaamani, kuidas riik ja vabatahtlikud näevad teineteise rolli turvalisuse 

tagamisel. Võttes arvesse vabatahtliku päästekomando osutatavaid teenuseid, eesmärke ja 

piirkondlikke eripärasid, on oluline vabatahtlike koolitamine kujundada senisest süsteemsemaks, 

laiapõhjalisemaks ja paindlikumaks. Vabatahtlike päästjate oskuste täiendamine on üks 

olulisemaid eeldusi nende töö kvaliteedi tõstmiseks. Samas on oluline tagada vabatahtlikele 

päästjatele ülesannete täitmiseks vajaliku varustuse olemasolu. Vabatahtlike päästjate osalemist 

kogukonna turvalisuse loomisel on vajalik tõsta nii ennetus- kui päästetööde alases mõistes. 
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6. Lisad 

Lisa 1. Joonised 

 

Joonis 1. Vabatahtlike päästjate arv 2009-2012 

 

 

Joonis 2. Vabatahtlike päästekomandode arv 2009-2012  

 

 

 

Joonis 3. Vabatahtliku pääste päästetöö alane rahastus 2010-2013 
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Joonis 4. Vabatahtliku pääste 100 prioriteetseimat asukohta 

 

 



27 

 

Lisa 2. Vabatahtliku pääste õiguslikud alused 

Strateegilised dokumendid 

1. Eesti julgeolekupoliitika alused (https://www.riigiteataja.ee/akt/13314462)  

2. Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 (https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629) 

3. Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 (http://www.siseministeerium.ee/kodar/) 

4. Päästet abistava vabatahtliku tegevuse arendamise kontseptsioon 

5. (http://www.siseministeerium.ee/public/Vabatahtlike_konseptsioon_27022009.doc) 

6. Siseministeeriumi valitsemisala arengukava (VAAK) 2013-2016 

(http://www.siseministeerium.ee/17410/)  

 

Seadused 

1. Hädaolukorra seadus (§ 21 lg1, § 44 lg1) (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011044) 

2. Riigivaraseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011018) 

3. Liiklusseadus (§ 8 lg 3 p 2, § 153, § 168 lg 3) (https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012009) 

4. Päästeseadus (peatükk 7. § 32 - § 43) (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206) 

5. Päästeteenistuse seadus 

6. Päästeseaduse kommenteeritud väljaanne 

(http://www.siseministeerium.ee/public/Paasteseadus_kommentaaridega_17052010.pdf) 

 

Määrused 

1. Vabariigi Valitsuse 09. septembri 2010. a määrus nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või 

demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord“; 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011230) 

2. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011.a määrus nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende 

tähistamise ja liiklemise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011162) 

3. Siseministri 30. aprilli 2008. a määrus nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning 

päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/109042013003) 

4. Siseministri 10. septembri 2010. a määrus nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva 

vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja 

kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/109042013006) 

5. Siseministri 9. novembri 2010. a määrus nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse 

kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011111) 

6. Siseministri 10. novembri 2010. a määrus nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja 

nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011146) 

7. Siseministri 7. detsembri 2010. a määrus nr 61 „Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja 

juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011097) 

8. Siseministri 27. detsembri 2011. a määrus nr 31 „Päästeameti põhimäärus“ (§ 7 p 6, p 11; § 11 p 9; 

§ 12 p 5; § 15 p 5; § 18 p 4, § 26 p 8, p 9) (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011142) 

9. Vabariigi Valitsuse 23. veebruari 2012. a määrus nr 18 "Hädaabiteadete menetlemise kord ja 

hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded" 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/128022012006) 

10. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 5 "Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011235) 
 

Käskkirjad 

1. Siseministri 29. jaanuari 2009. a käskkiri nr 16 „Siseministeeriumi tänukirja statuut“ 

(http://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/63642) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13314462
https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629
http://www.siseministeerium.ee/kodar/
http://www.siseministeerium.ee/public/Vabatahtlike_konseptsioon_27022009.doc
http://www.siseministeerium.ee/17410/
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011044
https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011018
https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012009
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206
http://www.siseministeerium.ee/public/Paasteseadus_kommentaaridega_17052010.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011230
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011162
https://www.riigiteataja.ee/akt/109042013003
https://www.riigiteataja.ee/akt/109042013006
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011111
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011146
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011097
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011142
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022012006
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011235
http://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/63642
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2. Siseministeeriumi kantsleri 20. septembri 2010. a käskkiri nr 1-5/125 „Riigivara kasutamise 

kordade kinnitamine“ (http://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/26895) 

3. Päästeameti peadirektori 3. veebruari 2011.a käskkiri nr 41K „Vabatahtliku päästja esimese ja 

teise astme õppe ning teise astme täienduskoolituse programmide kinnitamine“ 

4. Päästeameti peadirektori 1. aprilli 2011. a käskkiri nr 75 „Vabatahtlikuks päästjaks võtmise, 

kutsesobivuse nõuete kontrollimise ja vabatahtliku päästja staatusest vabastamise  korra 

kinnitamine“ 

5. Päästeameti peadirektori 16. mai 2011. a käskkiri nr 1757 „Priitahtluse edendamise eest Eesti 

päästealal antava rändauhinna statuudi kinnitamine“ 

6. Päästeameti peadirektori 6. juuni 2012. a käskkiri nr 258 „Päästekomandode, 

korrapidamisgruppide nimetuste ja Kose Logistikakeskuse lühendite ning paiknemise 

kinnitamine“ (käskkirja lisa 2) 

7. Päästeameti peadirektori 24. jaanuari 2012. a käskkiri nr 28 „Päästetööl osalevatele vabatahtlikele 

päästjatele ja juriidilistele isikutele kulude hüvitamine“ 

8. Päästeameti peadirektori 3. veebruari 2012. a käskkiri nr 51 „Päästetööl osalevate vabatahtlike 

päästjate tegevuse korraldamiseks sõlmitava tsiviilõigusliku lepingu vormi kinnitamine“ 

9. Päästeameti peadirektori 9. märtsi 2012. a käskkiri nr 106 „Päästeameti teenused“ 

10. Päästeameti peadirektori 1. veebruari 2013. a käskkiri nr 46 „Ennetustööl osalevate vabatahtlike 

päästjate tegevuse korraldamiseks sõlmitava tsiviilõigusliku lepingu vormi ning kulude hüvitamise 

põhimõtete ja piirmäärade kinnitamine“ 

11. Päästeameti peadirektori 15. veebruari 2013. a  käskkiri nr 70 „Vabatahtliku päästja veeohutuse 

koolitusprogramm“ 

12. Päästeameti peadirektori 15. jaanuari 2013. a käskkiri nr 16 „Silmapaistva päästealase noorsootöö 

tegevuse eest antava rändauhinna nominendi valimise komisjoni ja statuudi kinnitamine“ 

13. Päästeameti peadirektori 2. veebruari 2013.a käskkiri nr 48 „Päästeala noorteringi 

koolitusprogrammi kinnitamine“ 

14. Päästeameti peadirektori 1. veebruari 2012.a käskkiri nr 45 „Päästeameti projektikonkursi 

mittetulundusühendustele „Õnnetuste ennetamine 2013” laekunud projektitaotluste hindamise 

komisjoni otsuse kinnitamine" 

15. Päästeameti peadirektori 22. septembri 2010. a käskkiri nr 170 „Meetmete rakendamise juhendi 

kinnitamine“ 

 

EL standardid 

1. Pääste isikukaitsevarustuse Euroopa standardid: (EN 15090 (kaitsejalatsid), EN 443 (kiiver), EN 

469 “Protective clothing for firefighters“ (kaitseriietus), EN 659 (kindad) 

2. Euroopa standard EN 1846 “Firefighting and rescue service vehicles“ 

3. Euroopa standard EN 1028 “Fire-fighting pumps“ 

 

http://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/26895
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Lisa 3. Välisriikide vabatahtluse mudelite analüüs 

Vabatahtlikkusel on riigiti eri vorm ja suurus
45

. Kõige enam on vabatahtlik pääste nii reageeriva 

kui  ka ennetava poole pealt arenenud Austrias, kus liikmeid on umbes 300 000. Sloveenias ja 

Šveitsis ulatub koguarv samuti sadadesse tuhandetesse. Nimetatud riikides võib vabatahtlikke 

päästekomandosid leida sageli külades ning need on seal arvestatavad kogukonna ühendajad.  

Põhjamaades pannakse vabatahtlikule päästele enim rõhku Soomes ja Norras (koguarv vastavalt 

16 000 ja 25 000). Soomes on kustutus- ja teistel päästetöödel osalemise töömaht suurim 

vabatahtlikel ja osalise tööajaga päästjatel (kogumahust 70%). Rootsi nn reageeriv pääste on üles 

ehitatud kutselistele ja osalise tööajaga päästjatele ning päästjad saavad oma töö eest palka. 

Hilisemates päästetöödes osalemise ja kutseliste päästjate tugisüsteemi moodustavad ca 25 000 

vabatahtlikku (Frivilliga resursgrupperna).  

Taani süsteem on kõige keerukam. Suurima osakaaluga on nn osalise tööajaga päästjad – neid on 

suurusjärgus 6000, vabatahtlikke on 3050 ning kutselisi 1800. Arvude määratlemise osas teeb 

kõnealuse süsteemi keerukaks just erinevad võimalused päästekomandode moodustamiseks.
46

  

Šveitsis on vabatahtlik pääste äärmiselt levinud ja vabatahtliku tööga on seotud umbkaudu 150 

000 inimest. Šveitsi Punane Rist (suurim vabatahtlikkusega tegelev organisatsioon, kes on ka 

esmareageerijad sündmuste korral) koondab enda alla umbes 72 000 vabatahtlikku. 

Teenuspõhised lepingud sõlmitakse iga kantoniga eraldi. Vabatahtlus on ühiskonnas väärtustatud 

ning vabatahtlikku organisatsiooni kuuluda on oluline. Eesti asetub selles osas Põhjamaadega 

sarnasesse taustsüsteemi, ent kõigis kõnealustes riikides on vabatahtliku pääste (eriti laiemalt 

vabatahtluse) rolli selgelt rohkem tähtsustatud – seda nii panustavate isikute arvus kui ka 

toetusmahtudes.  

Kõikides riikides on siiski kutselistel päästjatel esmane roll. Näiteks Austrias ja Sloveenias on 

suuremate linnade kaitse usaldatud kutseliste kätte.
47

 Soomes osutavad kutselised brigaadid ka 

kiirabiteenust ning omavad võtmerolli eelkõige linnades. Rootsis leitakse, et peamised reageerijad 

peaks kindlasti olema kutselised päästjad ning vabatahtlike rolli nähakse peamiselt ennetuse 

valdkonnas ja päästetööde hilisemas etapis. Sarnaselt arvavad ka taanlased. Šveitsis on aga 

vastupidiselt vaid 1% kutselisi päästjaid (1000 kutselist päästjat 100 000 vabatahtliku kohta). 

Vabatahtlus kui kogukonda ühendavat aspekti tähtsustatakse eelkõige Saksamaal, Austrias, 

Šveitsis, Sloveenias ning Tšehhis. Kõigis neis on vabatahtlus osa kultuurist ja väljakujunenud 

arusaamast, et vabatahtlik päästja olla on auasi. Külades toimub vabatahtlike eestvedamisel vilgas 

seltsielu. Šveitsis näiteks peetakse vabatahtlikkust auametiks (honorary post). Ametisse saadakse 

seal valimiste tulemusena, mis muudab selle väärtuslikuks. 99% päästjatest on vabatahtlikud. 

Vabatahtlikud tuletõrjeseltsid on väga levinud, nende kaudu on ühendatud nii perekondlikud kui 

sotsiaalsed tegevused. Põhjamaades pole taoline seltsielu niivõrd levinud ning sealsete riikide 

kontaktid tunnistavad, et neil käib arutelu, kuidas seda tõhustada. 

Erinevates riikides on finantstugi korraldatud erinevalt. Soomes rakendatakse riigieelarve välist 

tuleohutusfondi, mida kontrollib ja haldab Siseministeerium. Fondi vahendid saadakse 

ennetusealastest maksudest (nt hoone ehitamisel, maksab omanik väikese osa fondi), annetustest 

                                                           
45

 Andmed on toodud 2011. aasta seisuga. 
46

 Osalise või täistööajaga päästekomando, mis allub otse KOVile, vabatahtlik päästekomando, mis on sõlminud lepingu KOViga, 

KOVi kokkulepe teise KOViga ühise päästekomando loomise osas,  eraettevõttelt sisseostetud (Falck), Leping DEMAga (Taani 

Kriisireguleerimise Agentuur). 
47

 6 riiklikku tuletõrjeteenistust Viinis, Insbruckis, Grazis, Klagendurfis, Salzburgis ja Linzis. Lisaks kohustab seadus ligi 328 

eraettevõttel omada tuletõrjeteenistusi, mis võivad koosneda elukutselistest ja osalise tööajaga isikutest. Sloveenias on 34 riiklikku 

osakonda (suuremad linnad, lennuväljad jne). 
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ja pärandustest jm. Igal aastal annab fond välja ligi 9 miljonit eurot päästealaste projektide 

läbiviimiseks. Vabatahtlikud päästekomandod saavad igal aastal 250 000 eurot väiksemate 

projektide tarbeks. Taanis on nn integreeritud süsteem. Vabatahtlikud saavad sama väljaõppe 

nagu kutselisedki. Väljasõitude tasud ja finantstoetus kaetakse kohalike omavalitsuste poolt. 

Austrias ja Sloveenias toetatakse vabatahtlikku päästeala samuti kohalike omavalitsuste poolt, 

lisanduvad ka annetused. Üheski kõnealuses riigis vabatahtlikele töötasu ei maksta, välja arvatud 

Šveitsis ja Taanis. 

Vabatahtliku pääste õigusbaas on Põhjamaades väga tagasihoidlik. Reeglina puuduvad 

õigusaktid, mis üksikasjalikult määratleks vabatahtlikku päästekorraldust. Ükski seadus ei 

kohusta tööandjat lubama vabatahtlikku tööajast päästetöödele. Samuti pole riik ega kohalik 

omavalitsus kohustatud kompenseerima tööandjale vabatahtliku äraoldud töötundide maksumust. 

Tööandjale pole kehtestatud ka maksusoodustusi vabatahtlikena päästetöödel osalevate töötajate 

eest. Riik, kohalik omavalitsus või päästeteenistus hüvitavad aga otseste väljasõitudega seotud 

kulud (toit, transport). Erandiks on Taani, kus kompenseeritakse vabatahtlikule lähetuses oldud 

töötunnid. Austrias ja Sloveenias on tööandjad seaduse kohaselt kohustatud vabatahtliku lubama 

päästetöödele. Šveitsis põhineb vabatahtliku töö tegemine tööajal suulisel kokkuleppel 

tööandjaga, tasustamist reguleerivad seadused. Kui palju töötaja põhitöö ajast saab tegeleda 

vabatahtliku tööga, lepitakse kokku konkreetse tööandjaga. Üldiselt ollakse selles suhtes 

positiivselt meelestatud, sest vabatahtlikkusega tegelevat töötajat peetakse lojaalseks, 

motiveerituks, iseseisvalt mõtlevaks ja stabiilseks isikuks. 

Põhjamaades hinnatakse vabatahtlikku päästeala suuremal või vähemal määral kuluefektiivseks 

ning tõhusaks toetuseks kutselistele päästekomandodele. Soomlased peavad vabatahtliku süsteemi 

probleemseks hõredalt asustatud piirkondades. Päevasel ajal esineb olukordi, kui puudub 

vabatahtlike tuletõrjujate ressurss – isikud paiknevad päästekomandost liiga kaugel ja 

reageerimine sündmusele võtab liialt kaua aega. Teine põhjus on, et paljud ametid nõuavad alalist 

kohalolekut. Šveits rõhutab aga, et vabatahtlus on ainuvõimalik viis päästetöid efektiivselt 

teostada, sest kutselistel põhinev süsteem käiks nende riigile üle jõu.  

Hinnates mudelite kasutatavust Eestis, pole Austria, Sloveenia ning Šveitsi päästesüsteemi 

mudelid sotsiaalse taustsüsteemi (kogukonna ühendaja) nõrkuse tõttu lähemas perspektiivis 

sobilikud rakendada. Eesti peaks eeskuju võtma Põhjamaadest ning rakendama vabatahtlikke 

eelkõige ennetuse valdkonnas. Ka Euroopa Liidu elanikkonnakaitses on ennetustöö tähtsus 

märgatavalt tõusnud. Vabatahtliku tegevuse väärtustamise juurutamine ühiskonnas on protsess, 

mis on mujal kestnud aastakümneid. Mentaliteeti pole võimalik tekitada lühikese aja jooksul. 

Erinevad riigid kasutavad selleks erinevaid meetodeid: ajakirjandus, spordi vmt üritused, 

välireklaam, raadio, televisioon, internet, demonstratsioonid jne. Puudutatud sihtrühmad lisaks 

meestele on ka lapsed, naised ja vanemaealised isikud. Reageeriva poole pealt on Eestit raske 

Skandinaavia riikidega võrrelda. Rootsis ja Norras puuduvad meie mõistes nn reageerivad 

vabatahtlikud, samas on seal väga arvestatav hulk osalise tööajaga päästjaid. Taanis on rahvaarvu 

arvestades vabatahtlikke vähem kui Eestis. Samas on seal suur osalise tööajaga vabatahtlike hulk 

(6000). „Osalise tööajaga päästja“ mõiste sisu ja rakendamise võimalusi peaks Eestis täiendavalt 

uurima. 



 
 

 SOOME TAANI ROOTSI NORRA AUSTRIA SLOVEENIA ŠVEITS EESTI 

Elanike üldarv 5,2 mlj 5,5 mlj 8,9 mlj 4,8 mlj 8,2 mlj 1,9 mlj 7,8 mlj 1,3 mlj 

Kutseliste päästjate arv ~4400 ~1800 ~5400 ~3400 ~2500 ~900 ~1500 ~1750 

Vabatahtlike arv 

(reageeriv+ennetus) 

~16 000  ~3100             _ 

~25 000 (abistavad 

kutselisi, ei ole 

esmareageerijad – 

meie mõistes 

vabatahtlikud seega 

puuduvad) 

     _ 

~25 000 

(hõlmab 

vabatahtlik

kust 

laiemalt – 

n. SAR) 

~300 000 ~133 000 ~150 000 1238 

Osalise tööajaga päästjate arv ~4200 ~6000  ~11 000 ~8000      _         _          _              _ 

Seadused, mis reguleerivad 

vabatahtlikkuse korraldust 

Otseselt puuduvad Hädaolukorr

a seadus 

Otseselt puuduvad Puuduvad Jah, igal 

liidumaal 

regulatsioon 

Jah Jah, igal 

kantonil oma 

regulatsioon 

Päästeseaduse VII 

peatükk  

Hüvitised tööõnnetuste puhul JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH 

Varasem pension EI EI EI EI EI EI EI EI 

Kindlustus = kutselisega JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH 

Finantsallikad Fondid, Soome Punane 

Rist, RAY (Slot Machine 

Association), KOV 

KOV KOV Riik, KOV Austria 

Punane Rist, 

annetused, 

KOV 

KOV, annetused Kantonilt, 

annetustest, 

Punane Rist 

Riigieelarvest 

Suhe tööandjaga Suuline kokkulepe Suuline 

kokkulepe 

Suuline kokkulepe Suuline 

kokkulepe 

Tööandja 

peab lubama 

päästetöödel

e tööajast 

Tööandja peab 

lubama 

päästetöödele 

tööajast 

Suuline 

kokkulepe 

Suuline kokkulepe 

Leping vabatahtliku pääste-

komando ja riigi/KOV vahel 

JAH JAH EI EI JAH JAH EI JAH 

Leping vabatahtliku 

organisatsiooni ja riigi vahel 

EI EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH 

Töötasu EI JAH EI EI EI EI JAH EI 



 
 

Lisa 4. Vabatahtlike päästekomandode nimekiri 

Vabatahtlike päästekomandode nimekirjas on päästekeskuste lõikes toodud vabatahtlikud 

päästekomandod (VPK) ja 2 reservpäästerühma, kellega oli 2012.a detsembri seisuga Päästeametil 

sõlmitud leping ning kes viisid läbi ennetustegevusi (leping Päästeameti või päästekeskusega). 

Päästekeskus Maakond KOV VPKd Ennetus* 

Ida PK Ida- Virumaa Alajõe vald    

Ida PK Ida- Virumaa Aseri vald    

Ida PK Ida- Virumaa Avinurme vald Avinurme  

Ida PK Ida- Virumaa Iisaku vald  Iisaku Tegeleb ennetusega 

Ida PK Ida- Virumaa Illuka vald    

Ida PK Ida- Virumaa Jõhvi vald    

Ida PK Ida- Virumaa Kiviõli linn     

Ida PK Ida- Virumaa Kohtla vald    

Ida PK Ida- Virumaa Kohtla-Järve linn     

Ida PK Ida- Virumaa Kohtla-Nõmme vald    

Ida PK Ida- Virumaa Lohusuu vald Lohusuu  

Ida PK Ida- Virumaa Lüganuse vald Purtse Tegeleb ennetusega 

Ida PK Ida- Virumaa Maidla vald    

Ida PK Ida- Virumaa Mäetaguse vald    

Ida PK Ida- Virumaa Narva linn     

Ida PK Ida- Virumaa Narva-Jõesuu linn    

Ida PK Ida- Virumaa Püssi linn    

Ida PK Ida- Virumaa Sillamäe linn    

Ida PK Ida- Virumaa Sonda vald    

Ida PK Ida- Virumaa Toila vald    

Ida PK Ida- Virumaa Tudulinna vald    

Ida PK Ida- Virumaa Vaivara vald     

Ida PK Lääne- Virumaa Haljala vald  Kärmu  

Ida PK Lääne- Virumaa Kadrina vald  Kadrina  

Ida PK Lääne- Virumaa Kunda linn    

Ida PK Lääne- Virumaa Laekvere vald     

Ida PK Lääne- Virumaa Rakke vald     

Ida PK Lääne- Virumaa Rakvere linn    

Ida PK Lääne- Virumaa Rakvere vald     

Ida PK Lääne- Virumaa Rägavere vald    

Ida PK Lääne- Virumaa Sõmeru vald     

Ida PK Lääne- Virumaa Tamsalu vald  Tamsalu, Vajangu  

Ida PK Lääne- Virumaa Tapa vald    

Ida PK Lääne- Virumaa Vihula vald  Võsu  

Ida PK Lääne- Virumaa Vinni vald  Tudu, Roela  

Ida PK Lääne- Virumaa Viru-Nigula vald    

Ida PK Lääne- Virumaa Väike-Maarja vald  Simuna  

Lõuna PK Jõgevamaa Jõgeva linn     

Lõuna PK Jõgevamaa Jõgeva vald     

Lõuna PK Jõgevamaa Kasepää vald    
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Lõuna PK Jõgevamaa Mustvee linn    

Lõuna PK Jõgevamaa Pajusi vald    

Lõuna PK Jõgevamaa Pala vald Pala   

Lõuna PK Jõgevamaa Palamuse vald Palamuse  

Lõuna PK Jõgevamaa Puurmani vald Puurmani  

Lõuna PK Jõgevamaa Põltsamaa linn    

Lõuna PK Jõgevamaa Põltsamaa vald    

Lõuna PK Jõgevamaa Saare vald  Voore  

Lõuna PK Jõgevamaa Tabivere vald    

Lõuna PK Jõgevamaa Torma vald     

Lõuna PK Põlvamaa Ahja vald    

Lõuna PK Põlvamaa Kanepi vald     

Lõuna PK Põlvamaa Kõlleste vald Kõlleste  

Lõuna PK Põlvamaa Laheda vald    

Lõuna PK Põlvamaa Mikitamäe vald    

Lõuna PK Põlvamaa Mooste vald    

Lõuna PK Põlvamaa Orava vald Orava  

Lõuna PK Põlvamaa Põlva linn     

Lõuna PK Põlvamaa Põlva vald    

Lõuna PK Põlvamaa Räpina vald    

Lõuna PK Põlvamaa Valgjärve vald    

Lõuna PK Põlvamaa Vastse-Kuuste vald    

Lõuna PK Põlvamaa Veriora vald    

Lõuna PK Põlvamaa Värska vald    

Lõuna PK Tartumaa Alatskivi vald    

Lõuna PK Tartumaa Elva linn    

Lõuna PK Tartumaa Haaslava vald    

Lõuna PK Tartumaa Kallaste linn Kallaste  

Lõuna PK Tartumaa Kambja vald Kambja  

Lõuna PK Tartumaa Konguta vald    

Lõuna PK Tartumaa Laeva vald Laeva  

Lõuna PK Tartumaa Luunja vald    

Lõuna PK Tartumaa Meeksi vald    

Lõuna PK Tartumaa Mäksa vald    

Lõuna PK Tartumaa Nõo vald    

Lõuna PK Tartumaa Peipsiääre vald    

Lõuna PK Tartumaa Piirissaare vald Piirisaare  

Lõuna PK Tartumaa Puhja vald    

Lõuna PK Tartumaa Rannu vald    

Lõuna PK Tartumaa Rõngu vald Rõngu Tegeleb ennetusega 

Lõuna PK Tartumaa Tartu linn    

Lõuna PK Tartumaa Tartu vald    

Lõuna PK Tartumaa Tähtvere vald    

Lõuna PK Tartumaa Vara vald    

Lõuna PK Tartumaa Võnnu vald    

Lõuna PK Tartumaa Ülenurme vald    
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Lõuna PK Valgamaa Helme vald    

Lõuna PK Valgamaa Hummuli vald    

Lõuna PK Valgamaa Karula vald Karula  

Lõuna PK Valgamaa Otepää vald    

Lõuna PK Valgamaa Palupera vald    

Lõuna PK Valgamaa Puka vald    

Lõuna PK Valgamaa Põdrala vald    

Lõuna PK Valgamaa Sangaste vald Sangaste  

Lõuna PK Valgamaa Taheva vald    

Lõuna PK Valgamaa Tõlliste vald    

Lõuna PK Valgamaa Tõrva linn    

Lõuna PK Valgamaa Valga linn    

Lõuna PK Valgamaa Õru vald    

Lõuna PK Viljandimaa Abja vald Mõisaküla  

Lõuna PK Viljandimaa Halliste vald    

Lõuna PK Viljandimaa Karksi vald Karksi-Nuia  

Lõuna PK Viljandimaa Kolga-Jaani vald Kolga-Jaani Tegeleb ennetusega 

Lõuna PK Viljandimaa Kõo vald    

Lõuna PK Viljandimaa Kõpu vald Kõpu  

Lõuna PK Viljandimaa Mõisaküla linn    

Lõuna PK Viljandimaa Paistu vald    

Lõuna PK Viljandimaa Pärsti vald    

Lõuna PK Viljandimaa Saarepeedi vald    

Lõuna PK Viljandimaa Suure-Jaani vald    

Lõuna PK Viljandimaa Tarvastu vald    

Lõuna PK Viljandimaa Viiratsi vald    

Lõuna PK Viljandimaa Viljandi linn    

Lõuna PK Viljandimaa Võhma linn    

Lõuna PK Võrumaa Antsla vald Antsla  

Lõuna PK Võrumaa Haanja vald Suhka  

Lõuna PK Võrumaa Lasva vald Lasva  

Lõuna PK Võrumaa Meremäe vald    

Lõuna PK Võrumaa Misso vald Misso  

Lõuna PK Võrumaa Mõniste vald    

Lõuna PK Võrumaa Rõuge vald Rõuge Tegeleb ennetusega 

Lõuna PK Võrumaa Sõmerpalu vald    

Lõuna PK Võrumaa Urvaste vald    

Lõuna PK Võrumaa Varstu vald    

Lõuna PK Võrumaa Vastseliina vald    

Lõuna PK Võrumaa Võru linn    

Lõuna PK Võrumaa Võru vald    

Lääne PK Hiiumaa Emmaste vald Emmaste  

Lääne PK Hiiumaa Kõrgessaare vald Kõrgessaare  

Lääne PK Hiiumaa Käina vald    

Lääne PK Hiiumaa Kärdla linn     

Lääne PK Hiiumaa Pühalepa vald  Pühalepa Tegeleb ennetusega 

http://www.emmaste.hiiumaa.ee/
http://www.korgessaare.ee/
http://www.kaina.hiiumaa.ee/
http://www.kardla.ee/
http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/
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Lääne PK Järvamaa Albu vald    

Lääne PK Järvamaa Ambla vald    

Lääne PK Järvamaa Imavere vald    

Lääne PK Järvamaa Järva-Jaani vald Järva-Jaani  

Lääne PK Järvamaa Kareda vald Peetri  

Lääne PK Järvamaa Koeru vald    

Lääne PK Järvamaa Koigi vald Koigi  

Lääne PK Järvamaa Paide linn     

Lääne PK Järvamaa Paide vald     

Lääne PK Järvamaa Roosna-Alliku vald    

Lääne PK Järvamaa Türi vald Oisu, Kabala  

Lääne PK Järvamaa Väätsa vald    

Lääne PK Läänemaa Haapsalu linn  

Lääne-Eesti Vabatahtlik 

Reservpäästerühm 

Tegeleb ennetusega 

Lääne PK Läänemaa Hanila vald Kõmsi, Vatla  

Lääne PK Läänemaa Kullamaa vald    

Lääne PK Läänemaa Lihula vald    

Lääne PK Läänemaa Martna vald Kirna  

Lääne PK Läänemaa Noarootsi vald Pürksi  

Lääne PK Läänemaa Nõva vald Nõva  

Lääne PK Läänemaa Oru vald    

Lääne PK Läänemaa Ridala vald    

Lääne PK Läänemaa Risti vald    

Lääne PK Läänemaa Taebla vald Palivere  

Lääne PK Läänemaa Vormsi vald    

Lääne PK Pärnumaa Are vald    

Lääne PK Pärnumaa Audru vald    

Lääne PK Pärnumaa Halinga vald Pärnu-Jaagupi  

Lääne PK Pärnumaa Häädemeeste vald    

Lääne PK Pärnumaa Kihnu vald    

Lääne PK Pärnumaa Koonga vald     

Lääne PK Pärnumaa Lavassaare vald    

Lääne PK Pärnumaa Paikuse vald     

Lääne PK Pärnumaa Pärnu linn    

Lääne PK Pärnumaa Saarde vald Tali  

Lääne PK Pärnumaa Sauga vald    

Lääne PK Pärnumaa Sindi linn    

Lääne PK Pärnumaa Surju vald    

Lääne PK Pärnumaa Tahkuranna vald    

Lääne PK Pärnumaa Tootsi vald    

Lääne PK Pärnumaa Tori vald Taali  

Lääne PK Pärnumaa Tõstamaa vald     

Lääne PK Pärnumaa Varbla vald    

Lääne PK Pärnumaa Vändra alev    

Lääne PK Pärnumaa Vändra vald    

Lääne PK Raplamaa Juuru vald    
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Lääne PK Raplamaa Järvakandi vald     

Lääne PK Raplamaa Kaiu vald Kaiu, Kuimetsa, Vahastu  

Lääne PK Raplamaa Kehtna vald Kehtna, Lokuta Tegelevad ennetusega  

Lääne PK Raplamaa Kohila vald    

Lääne PK Raplamaa Käru vald Käru Tegeleb ennetusega 

Lääne PK Raplamaa Märjamaa vald  Laukna, Valgu, Varbola  

Lääne PK Raplamaa Raikküla vald Lipa  

Lääne PK Raplamaa Rapla vald Väljataguse  

Lääne PK Raplamaa Vigala vald  Vana-Vigala  

Lääne PK Saaremaa Kaarma vald Abruka  

Lääne PK Saaremaa Kihelkonna vald    

Lääne PK Saaremaa Kuressaare linn    

Lääne PK Saaremaa Kärla vald    

Lääne PK Saaremaa Laimjala vald    

Lääne PK Saaremaa Leisi vald  Leisi Tegeleb ennetusega 

Lääne PK Saaremaa Lümanda vald  Karala Tegeleb ennetusega 

Lääne PK Saaremaa Muhu vald  Muhu  

Lääne PK Saaremaa Mustjala vald  Mustjala  

Lääne PK Saaremaa Orissaare vald    

Lääne PK Saaremaa Pihtla vald  Pihtla Tegeleb ennetusega 

Lääne PK Saaremaa Pöide vald  Kõrkvere  

Lääne PK Saaremaa Ruhnu vald    

Lääne PK Saaremaa Salme vald Salme  

Lääne PK Saaremaa Torgu vald Torgu  

Lääne PK Saaremaa Valjala vald Valjala  

Põhja PK Ida- Harju Aegviidu vald Aegviidu Tegeleb ennetusega 

Põhja PK Ida- Harju Anija vald    

Põhja PK Harjumaa Harku vald Muraste  

Põhja PK Harjumaa Jõelähtme vald 

Kaberneeme, Kostivere, 

Neeme 

 

Põhja PK Harjumaa Keila linn     

Põhja PK Harjumaa Keila vald Lohusalu  

Põhja PK Harjumaa Kernu vald Kibuna  

Põhja PK Harjumaa Kiili vald    

Põhja PK Harjumaa Kose vald    

Põhja PK Harjumaa Kuusalu vald Kolga, Kuusalu  

Põhja PK Harjumaa Kõue vald Ardu, Habaja  

Põhja PK Harjumaa Loksa linn     

Põhja PK Harjumaa Maardu linn    

Põhja PK Harjumaa Nissi vald Nissi, Turba  

Põhja PK Harjumaa Padise vald  Padise Tegeleb ennetusega 

Põhja PK Harjumaa Paldiski linn     

Põhja PK Harjumaa Raasiku vald Aruküla, Raasiku  

Põhja PK Harjumaa Rae vald  Rae, Urvaste, Vaida Tegeleb ennetusega 

Põhja PK Harjumaa Saku vald Saku Tegeleb ennetusega 

Põhja PK Harjumaa Saue linn     
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Põhja PK Harjumaa Saue vald    

Põhja PK Harjumaa Tallinna linn 

Vabatahtlik 

Reservpäästerühm 

Tegeleb ennetusega 

Põhja PK Harjumaa Vasalemma vald    

Põhja PK Harjumaa Viimsi vald Naissaare, Prangli 
 

 

 (seisuga 31.12.2012) 

 

*Lisaks tabelis toodud Päästeametiga lepingu alusel päästetöid teostavatele vabatahtlikele 

päästekomandodele olid 2012. aastal ennetustöösse lepinguliselt kaasatud järgmised vabaühendused: 

MTÜ Selts Eesti Vetelpääste, MTÜ Nostra Vita, MTÜ Roogoja Hobiselts, MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing 

(Põhja-Eesti Päästekeskuse piirkonnas); EU Safety Projects, MTÜ Eesti Veeohutus, Järvamaa 

Turvalisuse Selts, Pärnu Lahe Merepääste Selts (Lääne-Eesti Päästekeskuse piirkonnas); MTÜ Kallaste 

Vabatahtlik Päästeühing, MTÜ R&T Päästeklubi, MTÜ Päästeselts „TULEPESA“, MTÜ Elva 

Vabatahtlik Tuletõrjeselts, MTÜ Tartu Ujumisklubi, MTÜ Õpi ja Liigu, MTÜ Elamuskool (Lõuna-Eesti 

Päästekeskuse piirkonnas); MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste, Toila Merepääste Selts, MTÜ Fire Pro, MTÜ 

Ideepank, MTÜ Toolse klubi, MTÜ Uus Uhtna (Ida-Eesti Päästekeskuse piirkonnas).  
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Lisa 5. Vabatahtlike päästekomandode 100 prioriteetseimat asukohta 

AS Regio koostas 2012. aasta oktoobris vabatahtlike päästekomandode prioriteetsete asukohtade 

analüüsi. Vabatahtlike päästekomandode asukohad on analüüsitulemustes reastatud vastavalt sellele, 

millises piirkonnas elab kõige rohkem inimesi väljaspool riikliku pääste 15 minutist katvusala. 

Prioriteetsus Asustusüksus Omavalitsus 

1 Kuusalu küla Kuusalu vald 

2 Aseri alevik Aseri vald 

3 Muraste küla Harku vald 

4 Ürjaste küla Nissi vald 

5 Kanepi alevik Kanepi vald 

6 Tootsi alev Tootsi vald 

7 Avinurme alevik Avinurme vald 

8 Tori alevik Tori vald 

9 Salme alevik Salme vald 

10 Aegviidu alev Aegviidu vald 

11 Ahja alevik Ahja vald 

12 Laekvere alevik Laekvere vald 

13 Puurmani alevik Puurmani vald 

14 Hammaste küla Võnnu vald 

15 Tolla küla Kaiu vald 

16 Kolga-Jaani alevik Kolga-Jaani vald 

17 Lavassaare alev Lavassaare vald 

18 Sadala alevik Torma vald 

19 Koonga küla Koonga vald 

20 Valjala alevik Valjala vald 

21 Virtsu alevik Hanila vald 

22 Roela alevik Vinni vald 

23 Tiidu küla Sangaste vald 

24 Karja küla Leisi vald 

25 Kõmmaste küla Padise vald 

26 Voore küla Saare vald 

27 Kolli küla Puka vald 

28 Lindi küla Audru vald 

29 Neemisküla küla Rannu vald 

30 Vansi küla Kernu vald 

31 Valkla küla Kuusalu vald 

32 Laeva küla Laeva vald 

33 Vääna-Jõesuu küla Harku vald 

34 Perila küla Raasiku vald 

35 Tudu alevik Vinni vald 

36 Vastse-Kuuste alevik Vastse-Kuuste vald 
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37 Kuremäe küla Illuka vald 

38 Neeme küla Jõelähtme vald 

39 Aruvälja küla Audru vald 

40 Rämsi küla Puhja vald 

41 Vana-Vigala küla Vigala vald 

42 Meossaare küla Türi vald 

43 Tudulinna alevik Tudulinna vald 

44 Tuulemäe küla Kõlleste vald 

45 Rummu alevik Vasalemma vald 

46 Võsu alevik Vihula vald 

47 Surju küla Surju vald 

48 Viitina küla Rõuge vald 

49 Ulvi küla Rägavere vald 

50 Vara küla Vara vald 

51 Martna küla Martna vald 

52 Pürksi / Birkas küla Noarootsi vald 

53 Kavastu küla Luunja vald 

54 Haiba küla Kernu vald 

55 Suigu küla Are vald 

56 Varbla küla Varbla vald 

57 Eikla küla Kaarma vald 

58 Obinitsa küla Meremäe vald 

59 Võsupere küla Vihula vald 

60 Ikla küla Häädemeeste vald 

61 Paekna küla Kiili vald 

62 Rannaküla küla Emmaste vald 

63 Leie küla Kolga-Jaani vald 

64 Käru alevik Käru vald 

65 Varnja alevik Peipsiääre vald 

66 Valguta küla Rõngu vald 

67 Arussaare küla Kõo vald 

68 Ruusmäe küla Haanja vald 

69 Kudina küla Palamuse vald 

70 Maaritsa küla Valgjärve vald 

71 Vatla küla Hanila vald 

72 Käsmu küla Vihula vald 

73 Võõpste küla Mäksa vald 

74 Vihula küla Vihula vald 

75 Vajangu küla Tamsalu vald 

76 Halliku küla Saare vald 

77 Sakla küla Valjala vald 

78 Lohusalu küla Keila vald 

79 Koigi küla Koigi vald 
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80 Salla küla Rakke vald 

81 Kõpu alevik Kõpu vald 

82 Rääbise küla Torma vald 

83 Liivi küla Kullamaa vald 

84 Sulbi küla Sõmerpalu vald 

85 Kolga-Aabla küla Kuusalu vald 

86 Põlgaste küla Kanepi vald 

87 Triigi küla Leisi vald 

88 Nõmmküla küla Muhu vald 

89 Lüllemäe küla Karula vald 

90 Uulu küla Tahkuranna vald 

91 Sutlepa / Sutlep küla Noarootsi vald 

92 Sandla küla Pihtla vald 

93 Kelnase küla Viimsi vald 

94 Saatse küla Värska vald 

95 Päinurme küla Koigi vald 

96 Küti küla Vinni vald 

97 Kihlepa küla Audru vald 

98 Rasina küla Mooste vald 

99 Taabri küla Tartu vald 

100 Hellamaa küla Muhu vald 
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Lisa 6. Vabatahtlikuks saamise, vabatahtlikuna tegutsemise ja staatusest 

vabastamise võrdlus siseturvalisuse vabatahtluse valdkondades 

 

  Vabatahtlik päästja Abipolitseinik Vabatahtlik merepäästja 

Õigusakt Päästeseadus Abipolitseiniku seadus Politsei ja piirivalve seadus 

Nõuded 

isikule 

Vähemalt 18-aastane, 

vastab kutsesobivuse 

nõuetele 

Vähemalt 18-aastane, 

keskharidusega Eesti kodanik, 

valdab eesti keelt ettenähtud 

keeleoskustasemel, vastab 

kutsesobivuse nõuetele 

Vähemalt 18-aastane isik, kes 

vastab vabatahtliku merepäästja 

kutsesobivuse ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuetele 

Eeldused/ 

välistused 

Keelatud on võtta isikuid, 

kes on piiratud 

teovõimega, sõltuvus- või 

psüühikahäirega, puudega 

(viimane v.a ennetus) 

Teovõimelisus, ei ole karistatud 

tahtlikult toimepandud I astme ega 

karistatust tahtlikult toimepandud 

kuriteo eest, ei ole kriminaal-

menetluses kahtlustatav või 

süüdistatav, pole ära võetud 

politseiametniku ametikohal 

töötamise õigust, sõltuvus- ja 

psüühikahäireteta, puudub 

tervisehäire, mis takistab 

abipolitseiniku ülesannete täitmist, 

sobiva käitumise ja eluviisiga 

Teovõimelisus, ei ole karistatud 

tahtlikult toimepandud I astme  

kuriteo eest, sõltuvus- ja 

psüühikahäireteta, puudub 

puue, mis takistab vabatahtliku 

merepäästja ülesannete täitmist, 

sobiva käitumise ja eluviisiga 

Nõuded isiku-

omadustele 

Pingetaluvus, 

meeskonnatöö oskus, 

ausus, kohusetundlikkus, 

otsustus- ja 

vastutusvõimelisus, 

suhtlemisoskus 

Lojaalsus EV-le, seaduskuulekus, 

ausus, stabiilsus, pingetaluvus, 

meeskonnatöö oskus,  

kohusetundlikkus, otsustus- ja 

vastutusvõimelisus, analüüsi- ja 

sünteesivõimelisus, 

suhtlemisoskus 

Lojaalsus EV-le, 

seaduskuulekus, ausus, 

stabiilsus, pingetaluvus, 

meeskonnatöö oskus,  

kohusetundlikkus, otsustus- ja 

vastutusvõimelisus, analüüsi- ja 

sünteesivõimelisus, 

suhtlemisoskus 

Nõuded 

füüsilisele 

ette-

valmistusele 

Peab tagama 

päästesündmuse 

lahendamise ülesannete 

nõuetekohase täitmise; 

eriväljaõpet nõudvatel 

ülesannetel kohalduvad 

päästjale kehtestatud 

nõuded 

Vajalik tõendada normatiivi 

täitmisega (valida 1 viis): 3000 m 

jooks – 25.00 minutit; 500 m 

ujumine – 16.00 minutit; 6000 m 

sõudmine sõudeergomeetril – 

34.00 minutit. 

Vajalik tõendada normatiivi 

täitmisega: ujumine 500 m 

vabalt valitud stiilis 

Tervise-

kontroll 

Tervisekontroll enne 

vabatahtlikuks päästjaks 

arvamist, edaspidi 1 x 5 a 

jooksul. (teostab perearst, 

Tervisekontrolli läbimine enne 

kandideerimist, edaspidi 1x 3a 

jooksul alates eelmisest (teostab 

Tervisekontrolli läbimine enne 

merepäästjana tunnustamist, 

edaspidi 1x 5a jooksul alates 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13314868?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122010001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012022?leiaKehtiv
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arvestatakse ka 

mootorsõidukijuhi 

tervisetõendit) 

perearst) eelmisest 

Väljaõpe 2-astmeline: I aste 16 h 

koolitus, II aste 36 h 

koolitus (astmete vahel 1 

aasta) 

2-astmeline: I aste 40h koolitus, II 

aste 40 tundi (astmete vahel 

vähemalt 100 tundi tööd politsei 

tegevuses) 

2-astmeline: I aste 40h koolitus, 

II aste 20 tundi; täiendusõpe iga 

3 aasta järel 

Kandideerimi

sel esitatavad 

dokumendid 

Kirjalik taotlus, isikut 

tõendava dokumendi 

koopia, tervisetõend, 2 

fotot  

Kirjalik taotlus, isikut ja haridust 

tõendavate dokumentide koopiad, 

tervisetõend, abipolitseiniku 

ankeet, 2 fotot, iseloomustus 

(tööandjalt, õppeasutuselt või 

soovitus politseiametnikult), eesti 

keele tasemetunnistuse koopia 

(vajadusel) 

Ees- ja perekonnanimi, 

isikukood, foto, tervisetõend, 

kinnitus väljaõppe läbimise 

kohta 

Kulude 

hüvitamine 

PÄA võib hüvitada 

transpordi-, side- ja muud 

päästetööl või ennetustööl 

osalemisega kaasnevad 

vajalikud kulud 

Transpordi-, side- ja muud PPA 

ettenähtud ja ülesande täitmiseks 

vajalikud kulud hüvitab PPA 

Transpordi-, side- ja muud PPA 

ettenähtud ja ülesande 

täitmiseks vajalikud kulud 

hüvitab PPA 

Sotsiaalsed 

tagatised 

Päästetööl osaleva 

vabatahtliku päästja 

hukkumise, päästetööl 

saadud vigastuse või 

haigestumise korral 

Politsei ülesannete täitmisel 

osaleva abipolitseiniku hukkumise,  

saadud vigastuse või haigestumise 

korral 

Merepääste ülesannete täitmisel 

osaleva vabatahtliku 

merepäästja hukkumise,  

saadud vigastuse või 

haigestumise korral 

Staatusest 

vabastamine 

Vabatahtliku päästja 

algatusel, tingimustele 

mittevastavusel, sobimatu 

käitumise korral 

Abipolitseiniku algatusel, 

tingimustele mittevastavusel, 

sobimatu käitumise korral 

Vabatahtliku merepäästja 

algatusel, tingimustele 

mittevastavusel, välistavatele 

tingimustele vastamisel, 

sobimatu käitumise korral 
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Lisa 7. Kohalike omavalitsuste tugi vabatahtlikele päästeühingutele  

Siseministeerium kaardistas 2013. aasta alguses kohalike omavalitsuste poolt vabatahtlikele 

päästeühingutele antavat finantsilist tuge. Ülevaade uuringu tulemustest on toodud allolevas tabelis. 

  
Omavalitsusüksuste arv 

maakonnas 

Vabatahtlikku päästet 

toetanud omavalitsuste arv 

2011 2012 Muutus +/- 

Harju maakond 24 10 11 1 

Hiiu maakond 5 1 1 0 

Ida-Viru maakond 22 5 5 0 

Jõgeva maakond 13 5 8 3 

Järva maakond 12 5 5 0 

Lääne maakond 12 5 6 1 

Lääne-Viru maakond 15 8 7 -1 

Põlva maakond 14 2 2 0 

Pärnu maakond 20 5 6 1 

Rapla maakond 10 5 5 0 

Saare maakond 16 8 7 -1 

Tartu maakond 22 5 9 4 

Valga maakond 13 2 2 0 

Viljandi maakond 15 4 4 0 

Võru maakond 13 5 4 -1 

Kokku 226 75 82 7 
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