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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

Kriis - on oht, mis vahetult kahjustab inimeste elu, vara või igapäevaseid rutiine 

(Quarantelli, 2000; Marres et al, 2009), samuti ka selline oht, mille tajumine ohustab 

sihtgrupi olulisemaid ootusi (Coombs, 2010, p. 18) ning mis seetõttu kutsub esile 

elanikkonna suurenenud teabevajaduse. 

Üleriigiline kriisiinfotelefon - ametkondade poolt koostöös eelnevalt ettevalmistatud, 

kriiside korral ühiselt kasutatav ning ühel ja samal telefoninumbril töötav 

kriisikommunikatsiooni kanal. 

EMHI - Eesti Meteoroloogia– ja Hüdroloogia Instituut. 

PPA - Politsei- ja Piirivalveamet 
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SISSEJUHATUS 

Kaasaegses Euroopas ja maailmas laiemalt on viimastel aastatel sagenenud sõjaliste ja 

mittesõjaliste kriiside arv, muutes elukeskkonna ärevaks ning suunates ametiasutused 

tegema jõupingutusi hädaolukorraks valmistumisel. Hädaolukorraks valmistumise 

korraldus Eestis on kehtiva hädaolukorra seaduse kohaselt detsentraliseeritud, mis 

tähendab, et hädaolukorraks valmistumine ning hädaolukorra lahendamise juhtimine on 

jaotatud valitsusasutuste vahel vastavalt nende tegevusvaldkonnale (Maurer, Ross, Räim, 

Saar,  2014, lk 8). Näiteks vastutab ulatusliku metsa- ja maastikupõlengu hädaolukorra 

lahendamise eest Päästeamet, äkkrünnaku hädaolukorra lahendamise eest Politsei- ja 

Piirivalveamet (edaspidi PPA) jne. Hädaolukorra lahendamine sätestatakse  hädaolukorra 

lahendamise plaanides (Hädaolukorra seadus, 2016). 

Hädaolukorra lahendamisel on hädaolukorra lahendamist juhtival asutusel kohustus 

informeerida avalikkust tekkinud hädaolukorrast (Avalikkuse hädaolukorra tekkimise 

vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning 

nõuded edastatavale teabele, 2013). Siseministeeriumi poolt 2003. aastal avaldatud 

„Kriisikommunikatsiooni käsiraamat“ sõnastab kriisikommunikatsiooni peamise 

ülesandena käitumisjuhiste edastamise ning avalikkuse teavitamise sündmuse arengust, 

andes infot ohtude ja riskide maandamistegevustest (Leib, Ruul,Vessart, 2011). 

Hädaolukorra seaduse kohaselt nimetatakse hädaolukorraks sündmust või sündmuste 

ahelat, mis võib ohustada paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise 

kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud 

isikute kiire kooskõlastatud tegevus (Hädaolukorra seadus, 2016). Kõik sündmused või 

sündmuste ahelad, mille käigus elanikkond tunnetab ohtu oma igapäevasele 

elukorraldusele ning mis seega kutsuvad esile elanikkonna suurenenud teabevajaduse, ei 

pruugi omada õigusruumis määratletud hädaolukorra tunnuseid. Seetõttu kasutab autor 

käesolevas töös hädaolukorra mõiste asemel mõistet kriis. Käesolevas töös käsitletakse 

kriisi ohuna, mis vahetult kahjustab inimeste elu, vara või igapäevaseid rutiine 

(Quarantelli, 2000; Marres et al, 2009), samuti ka sellise ohuna, mille tajumine ohustab 

sihtgrupi olulisemaid ootusi (Coombs, 2010, p. 18) ning mis seetõttu kutsub esile 

elanikkonna suurenenud teabevajaduse, nt 2016 tulekahju Sillamäel tööstusettevõtte 
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Molycorp Silmeti hoones, 2014 raudteeõnnetus Raasiku ülesõidul, jaanuaritorm Gudrun 

2005, lumetorm Monika 2010 jne. 

Kriiside edukal lahendamisel peetakse oluliseks elanikkonna sh kriisiga puutumuses 

olevate sihtrühmade teavitamist. Käesoleva ajani on teavituskanalina ette nähtud 

ametkondlike infotelefonide kasutamist kriisiinfotelefonina (Kriisiinfotelefonid Eestis 

kontseptsioon, 2015, lk 4). Telefoni teel suhtlemise vajadust kriiside ajal kinnitab 

Päästeameti 2016.a tellitud uuring elanikkonna kriisikäitumisest. Selle kohaselt eelistab 

80% vastanutest helistada oma lähedastele, 24% hädaabinumbrile 112 ja 21% 

ametiasutuste kriisiinfotelefonile (TNS Emor, lk 39, 2016). Senine kriiside ja kriisiõppuste 

praktika Eestis on toonud välja kitsaskohad kriisiinfotelefonide käivitamisel. Kuigi paljud 

hädaolukordade lahendamisse kaasatud asutused omavad soovitust kasutada ühe võimaliku 

teavituskanalina infotelefoni, ei olda selleks täna valmis. Puuduvad kas osaliselt või 

täielikult vajalikud infokorje ja –vahetamise rutiinid, kokkulepped/protseduurid, tehnilised 

lahendused ja koolitatud inimressurss. (Kriisiinfotelefonid Eestis kontseptsioon, 2015, lk 

43) 

 

Olukorras, kus elanikkonna teavitamine kriiside korral ei toimi või ei ole piisav, hakkab 

elanikkond otsima kriisiga seonduvat teavet hädaabinumbrilt 112, seades seeläbi ohtu 

hädaabinumbri 112 toimepidevuse. Siseturvalisuse arengukava toob välja, et 

hädaabikõnedele vastamise võimekuse probleemid tekivad suuremate õnnetuste ja suure 

hulga samaaegsete sündmuste korral (nt suurte tormide ajal), kui hüppeliselt kasvab ühel 

ajal hädaabinumbrile helistajate hulk. Lisaks suurenenud abivajadusele kasvab suuremate 

õnnetuste ajal ka elanike teabevajadus. Riik vajab meetmeid, kuidas vähendada 

mitteaegkriitiliste kõnede hulka hädaabinumbril 112. (Siseturvalisuse arengukava aastateks 

2015-2020, 2016, lk 65) 

Elanikkonna seisukohast toob Päästeameti ja Siseministeeriumi poolt 2008. aasta 

novembris tellitud uurimus välja vastajate arvamuse, et hädaabinumbrid on kriisi ajal 

tõenäoliselt ülekoormatud. Seetõttu leitakse, et kriiside korral võiks avada mõned ajutised 

telefoninumbrid teavitamaks spetsiifilistest probleemidest. Samas saadakse aru, et need 

numbrid tuleks teatavaks teha just ohupiirkonna elanikele ning nähakse probleemi, kuidas 

seda kiiresti teha. (Faktum&Ariko, 2008, lk. 7) 
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Autor on seisukohal, et antud magistritöö on aktuaalne tulenevalt kitsaskohtadest 

kriisinfotelefonide rakendamisel, uuringuga kinnitatud elanikkonna ootustest ning võttes 

arvesse Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni suuniseid kriisiinfotelefoni mudeli 

väljatöötamiseks (Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 30.09.2015 istungi protokoll). 

Kriisikommunikatsiooni valdkonda on Eestis üsna vähe uuritud, töö autori leidis mõne 

kriisikommunikatsiooniga haakuva lõputöö (Perens, 2008; Ivanov, 2016; Sieberk, 2010; 

Kiisel, 2007). Põhjalikum kriisiinfotelefonide kasutamine kriisikommunikatsiooni kanalina 

on uudne uuringuteema, mida autorile teadaolevalt seni uuritud ei ole.  

Magistritöö uurimisprobleem on, kuidas muuta kriiside korral kriisiinfotelefoni 

rakendamine kriisikommunikatsiooni kanalina Eestis senisest süsteemsemaks ja 

efektiivsemaks. 

Riigikantselei algatas üleriigilise kriisiinfotelefoni ekspertrühma töö, et kontseptsiooni 

Kriisiinfotelefonid Eestis (2015) põhjal töötada välja üleriigiline kriisiinfotelefoni 

rakendamise mudel (Riigikantselei, 2016 nr 11). Ekspertrühma liikmed ei analüüsinud 

mudeli väljatöötamisel kriisikommunikatsiooni toimimist Eestis, vaid keskendusid 

kriisiinfotelefoni mudeli koostamisel konkreetselt asutuste praktilistele vajadustele. 

Kriisiinfotelefoni lõplik mudel toetub käesoleva magistritöö autori läbiviidud uuringu 

alusel väljatöötatud lähtekohtadele (lisa 1). Alates 2016 aasta septembrist juhtis käesoleva 

magistritöö autor ühtlasi ekspertrühma tööd. Töö tulemusena valminud kriisiinfotelefoni 

rakendamise mudelit tutvustati Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 30.11.2016 istungil, 

kuid magistritöö kaitsmisele esitamise ajaks ei ole veel kriisiinfotelefoni mudeli 

rakendamise otsuseid vastu võetud. 

Erinevalt ekspertrühma poolt koostatud kriisiinfotelefoni rakendamise mudelist analüüsib 

käesolev magistritöö kriisikommunikatsiooni teoreetilisi aluseid, kriisikommunikatsiooni 

elanikkonna teabevajadusest lähtuvalt ja senist kriisikommunikatsiooni praktikat Eestis. 

Seega käesolev magistritöö erineb ekspertrühma töö tulemusest, sest läheneb 

kriisikommunikatsioonile laiemalt, andes empiirilise uuringu järelduste põhjal 

väljatöötatud lähtekohtade kaudu kriisiinfotelefoni mudelile teaduspõhisuse.  

Magistritöö eesmärk on selgitada välja kriisiinfotelefoni kui kriisikommunikatsioonikanali 

senine kasutamine ja selle parema rakendamise võimalused Eestis. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor kolm uurimisülesannet: 

1. Analüüsida kriisikommunikatsiooni teoreetilist käsitlust lähtudes 

kriisikommunikatsiooni kanalitest ja elanikkonna teabevajadusest. 

2. Analüüsida kriisiinfotelefonide praktilist kasutamist reaalsete kriiside lahendamise 

põhjal ja üleriigilise kriisiinfotelefoni kui kriisikommunikatsiooni kanali loomise 

vajadust ja toimimise põhimõtteid. 

3. Koostada  kriisikommunikatsiooni teooria sünteesi ja empiirilise uuringu tulemuste 

ning nendest tulenevate järelduste alusel lähtekohad üleriigilise kriisiinfotelefoni 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis. 

 

Käesoleva magistritöö koostamisel on kasutatud juhtumiuuringu strateegiat (case study) 

(Creswell et al, 2007). Andmete kogumiseks kasutati dokumendianalüüsi (Flick, 2011, pp. 

254-262) ja poolstruktureeritud ekspertintervjuusid (Flick, 2011 pp. 112-113). Samuti 

võrdles töö autor kriisiinfotelefonide rakendamist teistes Euroopa riikides. 

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis analüüsitakse 

kriisikommunikatsiooni teoreetilisi lähtekohti elanikkonna teabevajaduse aspektist 

lähtuvalt. Teises peatükis analüüsitakse üleriigilise kriisiinfotelefoni kui 

kriisikommunikatsiooni kanali loomise vajadust kriiside ajal. Selleks analüüsitakse 

toimunud kriiside lahendamise praktikat tuvastamaks kitsaskohad kriisikommunikatsiooni 

läbiviimisel kahe kriisi näitel. Töö autor viis läbi ekspertintervjuud kriiside lahendamise 

kogemusega ekspertidega, et selgitada välja senine praktika kriisikommunikatsiooni 

läbiviimisel ning saada hinnang kriisiinfotelefoni kasutamise vajadusele. Olemasolevate 

kriisiinfotelefonide praktilise kogemuse võrdlemiseks valis magistritöö autor välja kahe 

välisriigi praktilised näited üleriigilise kriisiinfotelefoni rakendamisest. Kolmandas 

peatükis esitatakse uurimuse järeldused ja koostatakse lähtekohad üleriigilise 

kriisiinfotelefoni väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis. 
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1. KRIISIKOMMUNIKATSIOONI JA ELANIKKONNA 

TEABEVAJADUSE TEOREETILISED ALUSED 

Esimeses peatükis analüüsib magistritöö autor kriisikommunikatsiooni teoreetilisi 

lähtekohti kriisikommunikatsiooni arengu ja kriisikommunikatsiooni võrgustiku 

kujunemise seisukohast. Kriisikommunikatsiooni teoreetiliste lähtekohtade analüüsimisel 

keskendutakse kriisikommunikatsiooni mõistele, kriisikommunikatsiooni etappidele ja 

kriisikommunikatsiooni ülesannetele kommunikatsiooni läbiviimisel, samuti 

arendusvajadustele. 

Elanikkonna teabevajadust kriiside ajal analüüsides vaatleb töö autor elanikkonna hulgas 

tekkivaid ja erinevast teabevajadusest lähtuvalt sihtgruppe, kriisiinfo vahetamise erinevaid 

kanaleid ning nende kasutamise põhjuseid, samuti väljakutseid, millega peab tegelema 

seoses kanalite kasutamise ja kriisiinfo vahetamisega. 

1.1 Kriisikommunikatsiooni teoreetilised lähtekohad 

Selleks, et analüüsida kriisikommunikatsiooni teoreetilisi lähtekohti on vaja esmalt avada 

kommunikeeritava kriisi mõiste. Coombs (2010, p. 18) on öelnud, et universaalselt 

aktsepteeritav kriisi definitsioon puudub. Ta on välja toonud ühe võimaluse, mille kohaselt 

kriis on ootamatu oht ja selle tajumine, mis ohustab sidusgruppide olulisi ootuseid. Seega 

on Coombsi järgi kriis juba olukord, kus tajutakse vahetut ohtu või ka ohtu oma 

igapäevastele toimingutele. Mõneti erinevalt lähenevad kriisi mõistele Quarantelli (2000) 

ja Marres et al (2009), kes toovad välja, et kriis on oht, mis kahjustab inimese elu, vara või 

igapäevaseid rutiine. Seega defineeritakse kriisi kui ohtu, mis vahetult kahjustab inimeste 

elu, vara või igapäevaseid rutiine, kui ka sellist ohtu, mille tajumine ohustab sihtgrupi 

olulisemaid ootuseid.  Coombs (2010, p. 18) rõhutab, et kriis on oht, mis võib tõsiselt 

mõjutada organisatsiooni tegevusi ja kaasa tuua negatiivseid tagajärgi. Seega 

defineeritakse kriise ühtviisi nii organisatsiooni vaatepunktist (Coombs, 2010, p. 18, 23; 

Moon & Rhee, 2012), kui ka elanikkonda puudutavast aspektist lähtudes (Lin et al, 2014; 

Treurniet et al,  2015). 

Elliot (2010, p. 205) võtab eeltoodu kokku ja märgib, et kriis on ootamatu oht ühtviisi nii 

organisatsiooni, avalikkuse või mõlema jaoks. Sellisel juhul on kriiside kiirest 

lahendamisest huvitatud kõik osapooled: nii organisatsioonid, kelle ülesandeks on kriiside 
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lahendamine ja elanikud, kelle elu, vara või igapäevaseid rutiine kriis vahetult kahjustab 

kui ka need elanikud, kes kriisist tulenevalt ennast ohustatuna tajuvad. Kuigi Coombs 

(2010, p. 18, 23) lähtub kriisi defineerimisel ennekõike organisatsioonist ja selle 

võimalikust mainekahjust, möönab ta, et kriisikommunikatsioon oma olemuselt muudab 

maailma turvalisemaks. Sellest vaatenurgast võttes on mitmed teised autorid (Luoma-aho 

et al, 2013; Wei et al, 2010;  Palttala et al, 2012; Palttala & Vos, 2012) vaadelnud 

kriisikommunikatsiooni rolli kriiside lahendamise seisukohast lähtuvalt ja märgivad, et 

õigeaegne, asjakohane ja tõhus informatsioon võib aidata otsustajatel kriisi lahendada ning 

et kriisireguleerimise oluline ülesanne on kriisiinformatsiooni avaldada. Seega on kriiside 

lahendamisel ühtviisi nii kriisi lahendavate organisatsioonide st otsustajate kui ka 

elanikkonna huvides õigeaegne, asjakohane ja tõhus kriisiinformatsiooni vahendamine, mis 

on ühtlasi kriisireguleerimise üks oluline ülesanne. 

Kui asjakohane ja tõhus kriisikommunikatsioon aitab kaasa kriisi lahendamisele ning 

kriisireguleerimise oluliseks ülesandeks loetakse kriisiinformatsiooni avaldamist (Luoma-

aho et al, 2013; Wei et al, 2010;  Palttala et al, 2012; Palttala & Vos, 2012), järeldub, et 

kriisikommunikatsiooni saab käsitleda kriisireguleerimise lahutamatu osana ja mitte ainult 

organisatsiooni igapäevase kommunikatsiooni osana. Selle järeldusega ei nõustu aga 

mitmed teised autorid, kes käsitlevad kriisikommunikatsiooni vastupidiselt eelkõige 

organisatsiooni kommunikatsiooni ühe osana, mille eesmärk juhtimisvahendina on 

peamiselt sihtgruppide hulgas soodsa maine loomine ja säilitamine (Cornelissen, 2011, lk. 

5; Illia & Balmer, 2012; Avraham, 2013). Siiski leidub autoreid, kes nendivad, et 

kriisikommunikatsiooni läbiviimine pelgalt mainekahju seisukohalt on liiga kitsas käsitlus 

ning möönavad, et see ei ole piisav ning kriisikommunikatsiooni vaatesse on vaja nende 

hinnangul lisada kriitiline diskursusanalüüs, sest sel juhul saab sellele lisada ka kogukonna 

vaate (Dunn & Eble, 2015). 

Treurniet et al (2015) on rõhutanud kriisikommunikatsiooni rolli olulisust kriiside 

lahendamisel ja lähevad veelgi kaugemale. Nad märgivad, et kriisi lahendavad 

organisatsioonid peavad kriisikommunikatsioonis pöörama rohkem tähelepanu kriisiga 

seotud elanikkonnaga suhtlemisele. Wei et al (2010) täpsustavad, et efektiivne 

kriisiinformatsiooni edastamine elanikkonnale võimaldab inimestel astuda ka ise samme 

elude päästmiseks, kahjude ja inimkannatuste vähendamiseks ning taastetöödeks. Seega 

näevad autorid, et kui organisatsioonid arendavad kriiside ajal suhtlust elanikkonnaga, on 
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võimalik suunata elanikke viisil, mis minimeerib kriisiga kaasnevaid kahjusid elanike endi 

õige käitumise tagajärjel. Sarnasel seisukohal on ka teised autorid, kes täpsustavad, et 

kriisikommunikatsioonis peab kommunikatsiooni sõnumi edastaja põhiselt lähenemiselt 

liikuma sõnumi vastuvõtja põhisele lähenemisele. Nad lisavad, et see, kuidas sihtgrupid 

sõnumeid tähele panevad, tõlgendavad ja saadud juhiste kohaselt käituvad, näitab 

elanikkonna soovi end kaitsta ja samal ajal ka kriisikommunikatsiooni mõjusust (Sellnow 

et al, 2015). Lähenemine, kus organisatsioon peab aru saama kriisikommunikatsiooni 

sõnumite mõjususest sihtgruppides, eeldab organisatsioonidelt kriisikommunikatsiooni 

seiret, mille abil organisatsioon tuvastab, kas sõnum on jõudnud sihtgrupini või mitte. 

Sama toonitavad ka Palttala et al (2012) ja möönavad, et kriiside ajal ei saa jätta 

tähelepanuta erinevaid kommunikatsiooni monitoorimise viise.  

Kui eelpooltoodu keskendus kriisikommunikatsiooni rolli olemuse avamisel peamiselt 

organisatsiooni ja elanikkonna vahelisele suhtlemisele, siis Rimstad et al (2014) on 

senisest veelgi laiendanud kriisikommunikatsiooni olemust ja lisanud 

kriisikommunikatsiooni olulise aspektina ka organisatsioonisisese ning organisatsioonide 

vahelise infoliikumise. Samal arvamusel on Frandsen & Johansen (2011), kes toovad välja, 

et organisatsiooni vastupidavuse saavutamiseks on kriisikommunikatsioonis oluline lisaks 

välistele sidusgruppidele pöörata tähelepanu ka sisemistele sidusgruppidele ehk tegeleda 

organisatsioonisisese kriisikommunikatsiooniga. Nende põhjal on oluline tähele panna, et 

sisemised sidusgrupid ei ole ühest grupist koosnev tervik, sest organisatsiooni töötajad on 

samal ajal kliendid, kodanikud, uudiste tarbijad või näiteks vabaühenduste liikmed. Ka 

toovad Frandsen & Johansen (2011) välja, et  nad on organisatsioonis erinevatel 

positsioonidel, neil on erinevad ülesanded ja huvid. Siinjuures on mõistetav, et 

organisatsioonid koosnevad liikmetest, kes täidavad erinevaid rolle ja kui organisatsioon 

on seotud kriisi lahendamisega, siis on organisatsiooni liikmete jaoks organisatsioonisisese 

töövõime säilitamine kriitilise tähtsusega. Teisalt on tõenäoline, kriiside ajal viivad eri 

organisatsioonid läbi kriisikommunikatsiooni samaaegselt. Seetõttu vajavad 

organisatsioonid teistelt organisatsioonidelt informatsiooni edukaks 

kriisikommunikatsiooni läbiviimiseks. 

Eelpool toodu põhjal saab väita, et tänapäevane kriisikommunikatsioon on 

organisatsioonikeskselt lähenemiselt nihkunud klientide ehk elanike kesksemaks, 

mõningate autorite kohaselt peaks aga minema veelgi kriisisõnumi vastuvõtja ehk sihtgrupi 
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põhisemaks. Kriiside korral võivad olla kriisist mõjutatud sihtgrupid organisatsiooni enda 

liikmed ja ametkondade võrgustik ning väga erinevad ja erineva taustaga kogukonnad. 

Palttala & Vos (2012) on rõhutanud, et elanikkonna puhul on alati tegemist peamise 

sihtgrupiga. Samas nendivad nad, et ametkondade võrgustik on elanikkonda teenindavas 

rollis ning ajakirjandus kriisiinfo vahendaja ja need mõlemad sihtgrupid on olemas iga 

kriisi puhul. 

Elanikkonda kui peamist sihtgruppi kriisiinfo edastamisel silmas pidades on Sellnow et al 

(2015) esile toonud, et eduka kriisikommunikatsiooni oluline osa on vastutustundlik 

kommunikatsioon ja kahjude minimeerimine. Vastutustundliku kommunikatsiooni hulka 

kuuluvad suhete loomine avalikkusega, avalikkuse murede teadvustamine ning avatud ja 

aus olemine. Sellnow et al (2015) sõnul tähendab kahju minimeerimine meedia jaoks 

kättesaadav olemist, osavõtlikku kommunikatsiooni ja elanikkonnale enda kaitsmiseks 

soovituste ja juhiste jagamist. Falkheimer (2014) on mõneti probleemina ajakirjanduse kui 

sihtgrupi osas info vahendamise rolli silmas pidades maininud, et näiteks terrorirünnakute 

puhul on see esitanud erinevaid spekulatsioone kaalutud kriisisõnumite edastamise asemel. 

Kui eelpooltoodu keskendus organisatsiooni kriisikommunikatsiooni läbiviimisele 

elanikkonna kui peamise sihtgrupi, organisatsiooni enda liikmete ning 

partnerorganisatsiooni vahel, siis Haataja et al (2014) vaatavad kriiside lahendamisele 

reageerijate vaatenurgast ning toovad välja, et kriisid on tihti keerulised ja kiiresti arenevad 

ning lisavad, et kriiside tekitatud probleeme ei saa alati lahendada ainult 

kriisikommunikatsiooni ja kriisireguleerimise eksperdid. Seepärast on autorite sõnul 

olulised nii reageerivate organisatsioonide vaheline, kui ka elanikkonna vaheliste gruppide 

võrgustik, kes teevad koostööd. Elanike omavahelise suhtlemise olulisust kriiside ajal on 

rõhutanud ka Lõuna-California 2007. aasta metsatulekahjude ajal Sutton et al (2008). 

Samal arvamusel on Harro-Loit et al (2012), kes ütlevad, et oluline on suhtlemine, sest 

kriiside ajal jagavad inimesed kriisikommunikatsiooni võrgustikku,  kuhu kuuluvad 

organisatsioonid ise koos oma liikmetega, partnerorganisatsioonid, massimeedia, 

elanikkond ning reageerijate ja elanikkonna gruppide võrgustik, kes kõik 

kriisikommunikatsiooniga tegelevad st kriisiinformatsiooni vahendavad. Joonisele 1 on 

autor koondanud erinevad kriisist mõjutatud osapooled, kes kõik kriisi ajal 

kriisikommunikatsiooniga tegelevad. Nendeks osapoolteks on ühest küljest kriiside 

lahendamisega tegelevad organisatsioonid, kes jagavad omavahel kriisiga seonduvat teavet 
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kui ka nende organisatsioonide liikmed, kes teavet vajavad. Teisalt elanikkond ja 

elanikkonna erinevad sihtgrupid, kes kriisiga seonduvat teavet vajavad, otsivad ja 

omavahel vahetavad. Ning ühtlasi ka reageerijad ning nende erinevad sihtgrupid, kes 

samuti kriisiga seonduvat teavet kriisi lahendamiseks vajavad ja seda omavahel vahetavad 

(joonis 1). 

 

Joonis 1. Riski- ja kriisikommunikatsiooni võrgustiku mudel (Haataja et al, 2014; Palttala 

et al, 2012; Frandsen & Johansen, 2011; Rimstad et al, 2014; Wei et al, 2010; Sellnow et 

al, 2015; Treurniet et al, 2015 põhjal magistritöö autori koostatud) 

Mõistet kriisiinformatsioon on avanud Wei et al (2010) ja kirjeldanud seda kui kriisiga 

seotud teavet, mis sisaldab varajast teavitust, asjakohaseid seaduseid ja regulatsioone, 

tagavaraplaane, uuringuid, aruandeid ja järeldusi kriiside lahendamisest. Seega viitavad 

nad kriisiinformatsiooni defineerimise kaudu kriisikommunikatsioonile kui süsteemsele ja 

mõtestatud ettevalmistusele ja –valmisolekule kommunikatsiooniks, omades kriiside 

lahendamiseks asjakohaseid regulatsioone ja seaduseid ning plaane, mida ajakohastatakse 

kriiside tagajärgede järelduste, uuringute jms kaudu. 

Kriisireguleerimise puhul on Quarantelli (2000) välja toonud neli etappi, milleks on 

kriisideks valmistumine, kriiside leevendamine, kriisidele reageerimine ja taastetööd. Kui 

Quarantelli on käsitlenud kriisireguleerimise rolle põhiliselt kriisitööde seisukohast, siis 
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Palltala & Vos (2012) on kommunikatsiooni uurijatena nimetanud viis kriisireguleerimise 

etappi kriisikommunikatsiooni seisukohast lähtuvalt ja töötanud välja Kaplani & Nortoni 

(1996) tasakaalus tulemuskaardi põhjal töövahendi kriisikommunikatsiooni hindamiseks. 

Kriisietapid on Palltala & Vosi (2012) järgi kriisiks valmistumine ja selle leevendamine, 

hoiatamine, info kriisi lahendamise kohta, taastetööd ja hindamine. Seega saab kriisietapid 

jagada kolme suuremasse rühma: kriisieelsed, kriisiaegsed ja kriisijärgsed.  

Kriisieelses (valmisolek ja hoiatamine) etapis panustavad organisatsioonid organisatsiooni 

ja partnerite valmisoleku arendamisse, sh vajalikesse vahenditesse, inimestesse ja töötajate 

koolitamisse, õpivad tundma sihtgruppe ja loovad koostöösuhted ajakirjandusega. Kriisi 

eelselt levitatakse sõnumeid õigetele sihtrühmadele, jagatakse juhiseid ning seiratakse 

nendele reageerimist ja vahetatakse informatsiooni organisatsioonisiseselt ja sündmusega 

seotud ametkondade võrgustikus. (Palltala & Vos, 2012; tabel 1)  

Kriisiaegses faasis (info kriisi lahendamise ja taastetööde kohta) jagavad organisatsioonid 

elanikkonnale juhiseid, kuidas ennetada edasist kahju, selgitavad olukorda, seiravad 

elanikkonna infovajadusi, kasutavad info edastamiseks otsekanaleid ja kindlaksmääratud 

kõneisikuid, teevad koostööd organisatsioonis ja sündmusega seotud ametkondade 

võrgustikus (Palltala & Vos, 2012; tabel 1). 

Kriisijärgses faasis hindavad organisatsioonid kriisikommunikatsiooni läbiviimist edasise 

arendamise eesmärgil (Palltala & Vos, 2012; tabel 1). Sellnow et al (2015) toovad 

kriisikommunikatsiooni parima praktikana välja kriisiplaanide pideva hindamise ja 

uuendamise. Sama on rõhutanud ka Veil & Husted (2012), kes nimetavad, et kriisi järgsel 

perioodil on oluline läbiviidud tegevuste hindamine, et selgitada välja, kas planeerimisfaas 

oli piisav ning kas strateegia ja käitumine kriisi ajal vastas sihtgruppide ootustele. Autorid 

rõhutavad, et siinkohal on oluline hinnata plaanide asjakohasust, nende täitmist ja 

kriisikommunikatsiooni mõjusust eelkõige elanikkonna vaatepunktist. Luoma-aho et al 

(2013) on öelnud, et halb kommunikatsioon võib kriisi hoopis keerukamaks muuta. 

Seetõttu on oluline, et organisatsioonid oleksid teadlikud oma kriisikommunikatsiooni 

nõrkustest ja tugevustest, et nad suudaksid suunata oma tegevused nõrkade kohtade 

parandamisele (Palttala & Vos, 2012). 
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Tabel 1. Kriisietapid ja kriisikommunikatsiooni rollid (Palttala & Vos (2012) alusel 

magistritöö autori koostatud)  

Kriisietapp Kriisikommunikatsiooni ülesanne 

Valmisolek  elanikkonna gruppide ja nende meedia kasutamise tundmine  

 riskiks valmisoleku monitoorimine 

 üldisesse valmisolekusse panustamine 

 suhete loomine meedia ja ajakirjanikega  

 organisatsiooni ja partnerite valmisoleku arendamine, sh 

vajalikud vahendid, inimesed ja töötajate koolitamine 

Hoiatamine  eesmägipäraste sõnumite levitamine õigetele sihtrühmadele 

 juhiste jagamine ning nendele reageerimise monitoorimine 

 meedia informeerimine ning informatsiooni vahetamine 

organisatsioonisiseselt ja sündmusega seotud ametkondade 

võrgustikus 

Info jagamine kriisi 

lahendamise kohta 

 juhiste andmine, kuidas ennetada edasist kahju 

 olukorra selgitamine elanikkonnale 

 avalikkuse vajaduste ja ootuste pidev monitoorimine 

 otsekanaleid kommunikatsiooniks 

 kindlaksmääratud kõneisikud ja teenused ajakirjanike jaoks 

 organisatsioonis ja sündmusega seotud ametkondade võrgustikus 

koostöö toetamine 

Taastetööd  juhiste jagamine 

 avalikkuse arusaamise tõstmine taastetöödest ja riskidest 

 jätkuv avalikkuse vajaduste ja ootuste monitoorimine 

 meediasuhted, koostöö edendamine organisatsioonis ja 

sündmusega seotud ametkondade  võrgustikus  

Hindamine  tagasiside toetamine 

 avaliku arutelu ja meedias hinnangute ja kokkuvõtete esitamine 

ning tehtust õppimine organisatsioonisiseselt ja sündmusega 

soetud ametkondade võrgustikus 

Ellioti (2010, p. 205) järgi on kriis ootamatu oht, milleks Palltala & Vosi (2012) põhjal on 

vaja valmistuda. Samal arvamusel on ka Sellnow et al (2015), kes toovad välja, et edukas 

kriisikommunikatsioonis on kolm olulist osist, millest üks on ootamatusega arvestamine. 

Seega on autorid sarnasel arvamusel kriisikommunikatsiooni planeerimise olulisuses ning 

nimetavad tähtsa komponendina ootamatust ja võimet reageerida sellele õigeaegselt. 

Kriiskommunikatsiooni õigeaegse reageerimise st kriisiinformatsiooni õigeaegse 
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avaldamise seisukohast on Wei et al (2010) käsitlenud mõistet varajane ohust teavitamine 

ning nimetanud seda kui kriisikommunikatsiooni osa. Siin aga on autorid mõneti 

eriarvamusel. Näiteks on varajast teavitust ehk osa riskikommunikatsioonist vaadeldud ka 

kriisikommunikatsioonist eraldiseisvana (Maidl & Buchecker, 2015; Veil & Husted, 2012). 

Seega on autorid mõneti erinevatel seisukohtadel selles osas, kas varajane ohust 

teavitamine ehk riskikommunikatsioon on kriisikommunikatsiooni osa või on eraldiseisev 

kommunikatsiooni liik. Sellele vaatamata on rõhutatud riski- või kriisikommunikatsiooni 

õigeaegsuse olulisust ja toodud välja, et lähiajaloos on olnud suur hulk sündmuseid, mille 

puhul oleks saadaolev, jagatud ja levitatud kriisiinformatsioon hoidnud ära või vähendanud 

sündmuste tagajärgi: Tšornobõl 1986, SARSi pandeemia 2002-2003, India ookeani 

tsunami 2004, orkaan Katrina 2005 ja Hiina Sichuani provintsi maavärin 2008 (Wei et al, 

2010). Varajase kriisikommunikatsiooni olulisust avaliku sektori asutuste jaoks on 

nimetanud ka Luoma-aho et al (2013), lisades, et sellisel juhul on võimalik olla kindlasti 

üks kommunikatsioonis osalejatest, aeglane reageerimine seevastu jätab organisatsiooni 

kriisikommunikatsioonis pealtvaatajate hulka. 

Vaatamata ülaltoodule, on uuringus, mille eesmärk oli välja selgitada, millised on 

kitsaskohad kriisikommunikatsioonis Euroopas ja väljaspool, jõudnud autorid järeldusele, 

et kriisikommunikatsioon ei ole siiski saanud veel kriisireguleerimise lahutamatuks osaks. 

Uuringu autorid toovad välja, et kuigi on olemas kriisikommunikatsiooniplaanid, 

nimekirjad parimatest praktikatest ja muud juhised, vajab siiski kommunikatsioon kui 

kriisireguleerimise lahutamatu osa olulist arendamist. (Palttala et al, 2012) Luoma-aho et 

al (2013) toovad näite ebaõnnestunud kommunikatsioonist. Kui 2009. aasta kevadel sai 

Mehhikos alguse gripipuhang, kasutati meedias nimetust „seagripp“. Sama aasta suvel  

soovitas Maailma Tervise Organisatsioon asendada see nimega „gripp A(H1N1)“. See 

selgitab, miks Soomes ei Sotsiaalministeerium ega Riiklik Tervise- ja Hoolekandeinstituut 

ei ostnud internetiaadressi, milles sisalduks sõna „seagripp“. Kui inimesed hiljem otsisid 

infot haiguse ja vaktsineerimise kohta, oli see nende jaoks keeruline, sest sõna „seagripp“ 

sisaldavad veeblehtede aadressid ostsid vaktsineerimisvastaste grupid, loodustoodete 

müüjad, ettevõtted ning erinevad vabaühendused. Seega sõltub kriisikommunikatsiooni 

läbiviimise edukus muuhulgas õigest keelekasutusest ja kommunikatsioonikanalite 

valikust, õigeaegsest kommunikatsiooni algusest ja kommunikatsioonikanalites 

üleskerkinud vajadustele vastamisest. 
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Eeltoodu kohaselt toovad autorid välja, et organisatsioonidel on vajadus  

kriisikommunikatsiooni kui kriisireguleerimise osa jätkuvalt edasi arendada. 

Organisatsioonide vaatenurgast täpsustab Olsson, et on olemas kaht tüüpi organisatsioone. 

Esimesed arvavad, et kommunikatsioon on plaanide, standardiseeritud vormide ja 

tsentraliseeritud juhtimise kaudu kontrollitav, teist tüüpi organisatsioonid näevad 

kommunikatsiooni viisina jagada kogemusi huvigruppidega ning tuginevad selles 

dialoogile, detsentraliseeritusele ja improvisatsioonile. Olsson järeldab siit, et esimest rüüpi 

organisatsioonid on keskendunud eelkõige organisatsiooni mainele, teist tüüpi aga 

vastupidavusele. Samuti toob ta välja, et avaliku sektori kriisikommunikatsioon hõlmab 

korraga kaht dimensiooni: maine/vastupidavus ja strateegiline/operatsiooniline. (Olsson, 

2014) Eesti Vabariigis on kasutusel detsentraalne kriisireguleerimine, iga organisatsioon 

kujundab ja arendab kriisikommunikatsiooni oma organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. 

Sellest seisukohast võttes on Olssoni kohaselt kaks olulist dimensiooni organisatsiooni 

toimimisel. Esmalt see, kuidas kriisi lahendavad asutused kriisi lahendamise ja 

kriisikommunikatsiooniga toime tulevad ning teisalt, milliseks kujuneb seeläbi 

kriisireguleerimise kui terviku maine. 

Palttala et al (2012) rõhutavad, et tänapäeva kriiside keerukus vajab organisatsioonidelt 

juba kommunikatsiooni strateegiaid, mis vastaksid võimalikult hästi kõigi huvigruppide 

ootustele ja seda erinevat tüüpi kriiside korral ning nende erinevates etappides. Seega on 

vajalikud kriisi lahendamisega seotud organisatsioonidele ühised kommunikatsiooni 

strateegiad, olulist rolli mängivad ka vahendid, väljaõpe ja piisava hulga professionaalsete 

ekspertide olemasolu, samuti ei saa tähelepanuta jätta erinevaid monitoorimisega seotud 

tegevusi kogu kriisi vältel. Sarnasel seisukohal on ka Ruggiero & Vos (2015), kes on oma 

uuringus, mis keskendus rahvusvaheliste kriisireguleerimise ja kriisikommunikatsiooni 

ekspertide ootuste väljaselgitamisele seoses kommunikatsiooniga CBRN terrorismi 

kriisisündmuste puhul, välja toonud, et ekspertide hinnangul on eduka 

kriisikommunikatsiooni läbiviimiseks vaja ressursse, oskuseid ja koostööd. Reuter et al 

(2013) rõhutavad, et olukorras, kus organisatsioonid kriiside keerukusest tulenevalt teevad 

koostööd, on mõjusa kriisikommunikatsiooni üks lähtekohtadest koostöö avaliku sektori ja 

erasektori asutuste vahel. 

Töö autor toob kokkuvõttes välja, et kriisikommunikatsiooni teooria on välja arenenud 

organisatsiooni kesksest lähenemisviisist eelkõige maine kujunduse seisukohast lähtudes 
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(Cornelissen, 2011, p. 5; Illia & Balmer, 2012; Avraham, 2013; Dunn &  Eble, 2015) ning 

kaasaajal on hakanud enam liikuma elanikkonna keskseks. Veelgi enam on hakatud 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisel esile tooma sõnumi vastuvõtja põhist 

kriisikommunikatsiooni (Sellnow, 2015), mis eeldab juba ka organisatsioonidelt vajalikke 

kommunikatsiooni seiremehhanisme (Palttala et al, 2012). Kriisikommunikatsioon on 

mõtestatud tegevus, mis keskendub õigeaegsele, asjakohasele, tõhusale ja mõjusale 

kriisiinfo edastamisele (Sellnow et al, 2015) erinevate sihtrühmade jaoks ning hilisemale 

hindamisele (Veil, et al, 2012; Wei et al 2010) ja kriitilisele ühiskonna diskursuse 

analüüsile (Dunn &  Eble, 2015). Kriisikommunikatsiooni lahutamatu osa on eelnev 

planeerimine st õigeaegse reageerimise kavandamine, koostöövõrgustiku loomine ning 

ootamatusega arvestamine (Palttala & Vos, 2012; Sellnow et al, 2015). 

Kriisikommunikatsiooni läbiviimisel eristatakse sihtrühmi, kelleks on vahetult kriisist 

mõjutatud elanikkond ja sihtgrupid, milleks on ühiskond laiemalt, ajakirjandus, 

partnerorganisatsioonid, oma organisatsiooni liikmed sh reageerivate ametkondade 

sihtgrupid (Frandsen, & Johansen, 2011). Kriisireguleerimine jaguneb lähtuvalt 

kriisikommunikatsiooni läbi viimisest viieks erinevaks etapiks: kriisiks valmisolek, ohu 

eest hoiatamine, info kriisi lahendamise kohta, taastetööd ja hindamine (Palttala & Vos, 

2012). Kriisikommunikatsiooni loetakse pigem kriisireguleerimise kui tavapärase 

organisatsiooni kommunikatsiooni osaks ning autorid ei ole ühel meelel selles, kas 

riskikommunikatsiooni lugeda kriisikommunikatsiooni osaks (Wei et al 2010) või mitte 

(Maidl & Buchecker, 2015; Veil & Husted, 2012). Vaatamata sellele peetakse varajast 

hoiatamist ehk riskikommunikatsiooni oluliseks (Wei et al, 2010; Luoma-aho et al, 2013). 

Kahjuks nendivad autorid (Palttala et al, 2012), et vaatamata sellele ei ole 

kriisikommunikatsioonist saanud kriisireguleerimise lahutamatu osa ja see valdkond vajab 

edasiarendamist. Organisatsioonid peaksid teadvustama oma kriisikommunikatsiooni 

nõrkusi ning nendega tegelema (Palttala & Vos, 2012). Mitte õigeaegne, tõhus ja mõjus 

kriisikommunikatsioon ei aita ära hoida ja leevendada kriisiga kaasnevaid kahjusid, vaid 

võivad olukorda isegi keerukamaks muuta (Luoma-aho et al, 2013). 

1.2 Kriisikommunikatsiooni kanalid ja elanikkonna teabevajadus 

kriiside ajal 

Kriisiinformatsiooni edastamisel on palju aspekte, mis sõltuvad sellest, milline on kriisi 

olemus, millised inimesed on sellest mõjutatud ja mida need inimesed täpselt teevad (Wei 
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et al, 2010). Lin et al (2014) on näiteks välja toonud, tuginedes pandeemia H1N1 

teavituskampaaniale, et olulised on sotsiaal-demograafilised karakteristikud (nt vanus, rass 

ja rahvuslik kuuluvus), suhtumise asjaolud (nt tajutud raskus) ja kommunikatsiooni tegurid 

(nt meedia tarbimine, infootsimise harjumus ja ohuteadlikkuse tase). Seega on siinkohal 

oluline erinevate sihtgruppide taust, infovajadus ja riskide tajumine. Ka Palttala et al 

(2012) on rõhutanud, et kommunikatsiooni sihtgruppide defineerimine 

kriisikommunikatsioonis on vältimatu ning sellest tulenevalt on kriisi juhtivatel asutustel 

vajadus kasutusele võtta erinevad kriisikommunikatsiooni kanalid erinevate sihtgruppideni 

jõudmiseks. Samas on nad möönnud, et paraku ei ole need eduka kriisikommunikatsiooni 

läbiviimise eeldused veel saanud kriisikommunikatsiooni põhielementideks. 

Lisaks eelpoolnimetatud Wei et al (2010) ja Lin et al (2014) kriisiinfo kanali valiku 

aspektidele toovad Harro-Loit et al (2012) infohankimise igapäevaste harjumuste 

seisukohast sisse mõiste „kriisi kultuuriline kogemus“. Autorid ütlevad, et see on süntees 

vahendatud kriisikogemusest, meedia- ja fiktsionaalsetest narratiividest, ühiskondlike 

kriiside ja vestluste kollektiivsetest mälestustest ning tunnistajate ja ohvrite vahetust 

kriisikogemusest. Nad rõhutavad, et kriisi kultuuriline kogemus ei ole erinev mitte ainult 

erineva sotsio-demograafilise taustaga ja meediatarbimise harjumustega inimeste hulgas, 

vaid see sõltub ka kriisitüübist. 

Kuna kriis on ootamatu oht, siis selgitavad Wei et al (2010)  kriisikommunikatsiooni 

kanalite kasutamist riskikommunikatsiooni seisukohast ja toovad esile, et kriisiga seotud 

hoiatusi peab jagama nii paljude kommunikatsioonikanalite kaudu kui võimalik. Nad 

lisavad veel, et lähtuda tuleks sellest, et info jõuaks kõigini, kes on võimaliku riskiga 

seotud ja seda vaatamata sellele, kas nad viibivad siseruumides või väljas, ühistranspordis 

või on kodus, tööl, koolis või kaubanduskeskuses. Sarnaselt eeltooduga, kuid 

kriisikommunikatsiooni seisukohast, toovad mõned autorid näite sotsiaalmeedia 

kasutamisest kriisiinfo kanalina CBRN terrorismi kriiside ajal. Seda just seetõttu, et 

kriisiga kaudselt seotud inimestele on soovitatud püsida varjendis pikemat aega ning seal 

on olemas elekter (Ruggiero & Vos, 2015). 

Eeltoodust lähtuvalt saab öelda, et kriisi-ja riskikommunikatsiooni kanalite valik eeldab 

sihtgruppide defineerimist ning seetõttu kriisiinfo edastamise kanalite valik sõltub väga 

mitmetest asjaoludest. Esmalt kindlasti kriisi olemusest. Näiteks, millise kriisiga on 

tegemist, millisel ajal aset leiab, milline on kriisi ulatus ja kestus. Teisalt sellest, kui suur 
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hulk inimesi on sellest mõjutatud, kus inimesed asuvad, milline on mõjutatud inimeste 

vanus, milline rassiline kuuluvus, keelerühm, aga kindlasti ka inimeste infovajadus, 

infootsimise harjumus, riski tajumine ja varasem kogemus (joonis 2). Näiteks 

loodusjõududest põhjustatud kriis on üldjuhul ette prognoositav ja seetõttu saavad 

kriisikommunikatsiooniga tegelev organisatsioon teha eelnevalt ettevalmistusi kriisiinfo 

kanalite valikul. Inimese poolt esile kutsutud kriis aga ei pruugi seda olla, mis muudab 

kriisiinfo kanalite kasutamise keerukamaks. Seega tuleb organisatsioonidel 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisel arvestada sellega, milliseid kommunikatsioonikanalid 

tuleb kriisi olemusest lähtuvalt kasutada sihtgruppideni jõudmiseks. 

 

Joonis 2. Kriisi- ja riskikommunikatsiooni kanalite valiku erinevad aspektid sihtgruppide 

defineerimisel (Lin et al, 2014; Wei et al, 2010; Ruggiero & Vos, 2015; Harro-Loit et al, 

2012, Vihalemm et al, 2012 alusel magistritöö autori koostatud)  

Kuna kriisi– ja riskikommunikatsioonis tuleb kriiside olemusest tulenevalt püüda jõuda 

kõikide sihtgruppideni, nimetavad erinevad autorid võimalike kriisikommunikatsiooni 

kanalitena praktiliselt kõiki kättesaadavaid kanaleid. Välja on toodud näiteks kohalikke 

telekanaleid, kohalikku raadiot, riiklikke telekanaleid, uudiste veebilehti, interneti 

foorumeid, valitsuse veebilehti, kohalikke ajalehti, sõpru/perekonda, kohalikku 

omavalitsust, meedikuid, vabaühendusi, blogisid ja sotsiaalmeediat üldiselt erinevate 

keskkondade näol (Haataja et al 2014; Wei et al, 2010; Macias et al, 2009; Eriksson, 

2012). 
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Näiteks peetakse Hiinas kriisikommunikatsiooni sõnumite edastamisel kõige olulisemaks 

kanaliks televisiooni ja ka Ameerika Ühendriikides on see peamine kriisiinformatsiooni 

allikas. Peamine kriisiinfo, mida nendes kanalites edastatakse, hõlmab liiklust, 

ilmastikuolusid, toiduohutust ja infot kriisi kulgemise kohta. (Wei et al, 2010) Kriisikulg 

sisaldab ühe teise artikli autorite sõnul infot sündmuse ulatuse ja kestuse kohta, juhiseid 

ennetavate tegevuste kohta ja detailset infot selle kohta, kust saab leida lisainfot (Haataja et 

al 2014). Seega edastatakse eeltoodu näitel kriisiinfot massimeedia vahendusel, mis 

sisaldab endas detailsemat infot kriisi ulatuse ja kestvuse kohta ning teavet selle kohta, 

millisest allikast lisatavat inimesed saavat vajaduse tekkides otsida. Kriisiinfo edastamisel 

peavad mõned autorid oluliseks mitte ainult õigeaegsust ja faktilist täpsust kriisi kohta, 

vaid ka edastatavate kriisisõnumite selgust. Näiteks toovad Luoma-aho et al (2013) välja, 

et meedias avaldatud teadete analüüs näitab, et organisatsioonide edastatud teave H1N1 

pandeemia kohta oli õigeaegne ja faktiline, kuid ebaõnnestus arusaadavate mõistete 

edastamisel ning inimeste emotsionaalsetele vajadustele vastamises. Seetõttu rõhutab 

magistritöö autor, et kanalite valiku kõrval on oluline organisatsioonidel silmas pidada 

kriisikommunikatsiooni õigeaegsust ning edastatavate kriisiinfo sõnumite mõistetavust 

elanikkonna poolt. 

Teisalt on mõned autorid välja toonud piiranguid massimeedia kasutamisel. Näiteks 

Haataja et al (2014) ütlevad, et internetist kriisi kohta infot otsides lähevad inimesed seda 

esmalt vaatama uudiste kanalite veebilehtedelt, mida nad igapäevaselt jälgivad. Samas 

viitavad autorid, et meedia poolt vahendatud teave ei pruugi olla osade tarbijate jaoks 

usaldusväärne (Palttala & Vos, 2012; Park & Cameron, 2014; Falkheimer, 2014) ning 

Macias et al (2009) hinnangul on ka võimalik, et mingil hetkel ei suuda massimeedia täita 

kriisiinfo edastamise rolli, sest elanikkonna ligipääs sellele sündmusest mõjutatud alal on 

piiratud. Järelikult tuleb organisatsioonidel arvestada piirangutega, mis massimeedia 

kasutamisel informatsioonikanalina esinevad ning leida võimalusi lisakanalite 

kasutamiseks. Üheks selliseks võimaluseks on kasutada neid kanaleid, mida elanikud 

peavad kriiside puhul usaldusväärseteks või kasutavad igapäevaselt omavaheliseks 

suhtlemiseks (Vihalemmet al, 2012). Sarnaselt toovad ka Ruggiero & Vos (2015) välja, et 

näiteks sotsiaalmeedia võib saada suhtlemise keskkonnaks, mille kaudu otsitakse kriisi ajal 

abi ning informatsiooni.  
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Kui eelnevalt käsitleti kriisiinfo edastamist peamiselt organisatsioonide poolt vaadates, siis 

elanikkonna ehk sihtgrupi poolt vaadates on Eesti autorid Vihalemm et al (2012) välja 

toonud, et vaatamata sellele, et organisatsioonidel on oma strateegiad kriisidele 

reageerimisel, mis peaasjalikult tuginevad massimeedial, kasutab elanikkond lisaks muid 

viise isikliku pildi loomisel kriisist. Autorid toovad välja, et kriiside ajal võivad inimesed 

kasutada info hankimiseks teistele inimestele ja asutustele helistamist. Seetõttu peavad 

kriisikommunikatsiooni läbiviijad võtma arvesse, et inimestel võivad olla endal 

väljakujunenud viisid praktilise informatsiooni hankimiseks (Vihalemm et al, 2012; 

Ruggiero et al, 2015). Oluline on lisada, et ka Soomes läbiviidud uuring toob välja 

helistamise kui info hankimise võimaluse ja mobiiltelefonide olulise rolli tänapäeva 

kriiside korral. Nii on sündmuste ajal võimalik otseallikast ehk olukorra lahendamise eest 

vastutavatest ametitest saada vajalikku infot. (Haataja et al, 2014) Nagu Eestis läbiviidud 

uuringus (Vihalemm et al, 2012), toodi ka Soomes välja, et helistamine annab võimaluse 

lisaks abistada lähedasi ja naabreid (Haataja et al, 2014). Eeltoodud põhjusel tuleb 

organisatsioonidel rahuldamaks elanikkonna infovajadust kriisi ajal massimeedia kõrval 

kasutada ühe kanalina helistamise võimalust. Seda toetab ka asjaolu, et mobiiltelefonid on 

aja jooksul leidnud elanikkonna hulgas laialdast kasutust ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel oli Eestis tegutsevatel sideoperaatoritel 2011. 

aastal 4 073 855 mobiilside kõneteenuse klienti (MKM, 2012, lk. 4). 

Seega tuleb riski- ja kriisikommunikatsiooni kanalite valikul arvesse võtta massimeedia 

piirangutest tulenevalt võimalikult palju kanaleid, mille kaudu elanikkond igapäevaselt 

infot hangib ja vahetab ning neid siis organisatsioonidel sihtgruppideni jõudmiseks 

kasutada. Usaldusväärsuse ja oma isikliku pildi loomise seisukohast tuleb 

organisatsioonidel pakkuda kriisiinfot muuhulgas oma kasutuses olevate kanalite kaudu 

nagu näiteks veebileht ja sotsiaalmeedia, aga kindlasti on üheks selliseks kanaliks teadlaste 

hinnangul kriisiinfo pakkumine telefoni teel.  

Palttala et al (2012) on senise kriisikommunikatsiooni läbiviimise osas üsna kriitilised ja 

toovad välja elanikkonna vaates mitmeid probleeme. Nad nimetavad, et 

kriisikommunikatsiooniks valmisoleku plaanid ei ole kirjeldatud ja koostatud elanikkonna 

vaatest lähtuvalt ja et kriisi ajal alahindavad kriisi lahendamisega tegelevad 

organisatsioonid pidevat info monitoorimise vajadust. Ka teised autorid on rõhutanud, et 

kriisikommunikatsioonis on oluline organisatsioonikeskselt vaatelt üle minna 
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probleemipõhisele ja elanikkonna vajadustest lähtuvale lähenemisele (Luoma-aho et al, 

2013). Ruggiero & Vos (2015), Luoma-aho et al (2013); Vihalemm et al (2012) toovad 

välja, et kriisikommunikatsioonis ei tohi organisatsioonid unustada, et oluline ei ole mitte 

ainult faktipõhise info pakkumine, vaid ka elanikkonna emotsioonide mõistmine ning 

kommunikatsioonis nendest lähtumine. See  eeldab, et kriisikommunikatsiooni läbiviijad 

on saanud vastava väljaõppe. Vihalemm et al (2012) rõhutavad, et kõik inimesed 

organisatsioonis peaksid olema läbinud kriisikommunikatsiooni koolituse, et nad oleksid 

valmis vastama inimeste telefonikõnedele kriisi ajal. Seega viitavad autorid probleemidele, 

mis tulenevad nende hinnangul kriisikommunikatsiooni läbiviimisel liiga ühesuunalisest 

lähenemist ja põhineb eelkõige organisatsiooni vajadustel mitte niivõrd elanike kui 

tarbijate vajadustel. 

Kui massimeedia kasutamine kriisikommunikatsiooni kanalina annab võimaluse 

organisatsioonidele kriisiinfot kiiresti elanikkonnale ühepoolselt edastada, siis teisalt on 

rõhutatud kahesuunalise kommunikatsiooni vajalikkust tänapäevaste kriiside puhul 

(Palttala, et al  2012). Kahesuunaline kriisikommunikatsioon, st info liikumine kriisi 

lahendavalt asutuselt sihtrühmale ja sihtrühmalt kriisi lahendavale asutusele, annab 

võimaluse paremini elanikkonnaga kriisi ajal suhelda ja läheneda kriisikommunikatsioonile 

rohkem elanikkonna vajaduse põhisemalt. 

Näiteks on Macias et al (2009) uurinud Ameerika Ühendriikides kommunikatsioonivooge 

blogide kasutamise põhjal 2005. aastal orkaan Katrina ajal. Uuringu autorid jagasid 

blogipostitused nelja erinevasse kategooriasse kasutamise funktsiooni põhjal. Nendeks 

olid:  

1. kommunikatsioonialased postitused (nt kadunud isikute otsimine, abi 

kutsumised ja omavaheline suhtlus jne). 

2. poliitilised postitused (nt valitsuse reageerimise kommenteerimine, varguste 

kommenteerimine jne).  

3. informatsioonilised postitused (nt ametlikud uudised, info kahjustuste kohta, abi 

pakkumine kadunute leidmiseks jne).  

4. abistamisega seotud postitused (nt ühiskondliku abi pakkumine, abi pakkumine, 

abi korraldamine, katsed kogukonna eest hoolitseda, päästeabi korraldamine, 

päästeabi pakkumine). 
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Macias et al (2009) järgi tekib kriiside ajal nelja erinevat tüüpi kriisiinfo voogu (joonis 3), 

esmalt abi- ja omaste otsimine, teiseks riigi (valitsuse) tegevuse kommenteerimine, 

kolmandaks info hankimine toimuva kriisi kohta ning neljandaks abi pakkumised. 

Siinjuures on ka Soome teadlased (Haataja et al, 2014) läbiviidud uuringu põhjal 

järeldanud ja välja toonud, et kriisi ajal on peamine infovajadus seotud lähedaste 

olukorraga, kusjuures joonistub välja info haavatavamate gruppide kohta nagu lapsed ja 

vanemaealised inimesed ning alles teisele kohale on asetud teadlikkuse suurendamiseks 

info sündmuse mõju kohta. Seetõttu on organisatsioonidel kriisiinfo edastamisel ja kanalite 

valikul oluline omaste kohta infovajadust silmas pidada. Abi pakkumise seisukohast 

toovad Haataja et al (2014) olulisena välja, et kriiside ajal võtavad inimesed endale 

erinevaid rolle, näiteks on nad tegevad vabatahtlikes organisatsioonides. Seetõttu on 

organisatsioonidel hea võimalus vabatahtlike poolt pakutavat abi kriisi lahendamiseks 

kasutada. Pakutavast abist teada saamiseks on organisatsioonidel vaja kasutada 

kriisikommunikatsiooni kanaleid, mis võimaldavad sellist informatsiooni koguda.  

Kui Macias et al (2009) kirjeldasid kriisi ajal tekkivaid infovooge, siis Eriksson (2012) on 

välja töötanud viis mudelit kriisikommunikatsiooni läbiviimiseks (joonis 3) 

internetikeskkonda kasutades. Ta on nimetanud need vastavalt eesmärgile järgnevalt: 

1. ühesuunaliseks kanaliks  

2. interaktiivseks platvormiks 

3. monitooringuks (palpus) 

4. võrgustikuks  

5. tegevusvõrguks.  

Lisanduva ühesuunalise kanalina on internetipõhise kriisikommunikatsiooni eesmärk 

kiiresti levitada organisatsiooni kriisisõnumeid. Interaktiivse platvormina on eesmärk 

säilitada kriisiinfot ja võimaldada kontrollida nii sisemist kui ka välist infovoogu. 

Monitooringu eesmärk on avastada märke ja monitoorida kriisikeskkonda. Võrgustiku 

eesmärk on toetada organisatsioonide vahelist ajast ja kohast sõltuvat 

kriisikommunikatsiooni eeldefineeritud osapoolte vahel. Tegevusvõrgustikuna on 

eesmärgiks saada kasu uutest struktuuridest ja osapooltest, mis tihti ilmuvad nähtavale 

internetile ligipääsu kaudu kriisiajal. (Eriksson, 2012) 
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Joonis 3. Kriiside ajal tekkivad infovood ja kriisikommunikatsiooni mudel (Ericsson, 2012; 

Macias et al, 2009, Palttala et al, 2012; Vihalemm et al, 2012; Haataja et al, 2014; Park & 

Cameron, 2014; Falkheimer, 2014; Wei et al, 2010 põhjal magistritöö autori koostatud) 

Palttala & Vos (2012) ja Sellnow et al (2015) rõhutavad, et kriisikommunikatsiooni 

lahutamatu osa on õigeaegse reageerimise kavandamine, koostöövõrgustiku loomine ning 

ootamatusega arvestamine, samas viitavad  Luoma-ahoet al (2013) kitsaskohtadele 

tänapäevases kriisikommunikatsioonis, mille kohaselt ei ole kriisikommunikatsioon 

kujunenud veel kriisireguleerimise lahutamatuks osaks ja Palttala et al 2012 järgi ei ole 

kriisikanalite valik sihtgruppide vajadustest tulenevalt (kriisikommunikatsiooni läbiviimise 

eeldused) saanud veel kriisikommunikatsiooni põhielementideks. Kui Eriksson (2012) 

töötas välja kriisikommunikatsiooni mudeli, kus ühe olulise komponendina on nähtud ajast 

ja kohast sõltuvat kommunikatsiooni, siis siinkohal toovad Haataja et al (2014) näite, kus 

Soomes läbiviidud uuringus nimetasid intervjueeritud kriisikommunikatsiooni olulise 

faktorina just aega. See tähendab, et kuigi asjakohane info olukorra kohta on vajalik, on 

samavõrra tähtis ka selle õigeaegne levitamine. Haataja et al (2014) järgi kritiseerisid 

intervjueeritud ametkondi just info edastamise aegluse tõttu ning tõid välja, et vaatamata 

sellele, et sündmuse kohta puudub laialdane ülevaade, on oluline, et kommunikatsioon 

algaks nii kiiresti kui võimalik ning infot täiendataks vastavalt selle lisandumisele. Kui 

Luoma-aho et al (2013) on rõhutanud varajase kriisikommunikatsiooni olulisust, siis 

Haataja et al (2014) on seda põhjendanud eelkõige vajadusega, et elanikkonnal oleks 
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teadmine, et organisatsioonid on olukorrast teadlikud, et nad tegutsevad ja kõigist elanikest 

hoolitakse. Ärevuse foonile elanikkonna hulgas viitavad ka Ruggiero & Vos (2015) ja nad 

toovad välja, et kommunikatsioon ja info pakkumine kriisi ajal hõlmab neid, kes on otseses 

ohus, nende rahustamist ja tegelemist ohus olevate inimeste võimaliku kõrge 

ärevustasemega. Kuna kõrge ärevustase on tõenäoliselt seotud ka laiema auditooriumiga, 

on oluline kriisikommunikatsioonis arvestada nende inimest vajadustega. 

Kokkuvõttes toob autor välja, et kriisikommunikatsiooni läbiviimisel on kriisiinfo 

edastamisel vaja organisatsioonidel silmas pidada mitmeid aspekte. Esmalt kanali valikute 

tegemisel on vaja arvestada sellega, millise kriisiga on tegemist, millisel ajal aset leiab, 

milline on kriisi ulatus ja kestus. Teisalt sellest kui suur hulk inimesi on sellest mõjutatud, 

kus inimesed asuvad, milline on mõjutatud inimeste vanus, milline rassiline kuuluvus, 

keelerühm, aga kindlasti ka inimeste infovajadus, infootsimise harjumus, riski tajumine ja 

varasem kogemus (joonis 2). Seetõttu on kriiside korral organisatsioonidel hädavajalik 

sihtgruppide defineerimine. Eeltoodust tulenevalt peavad autorid (Haataja et al, 2014; Wei 

et al, 2010; Macias et al  2009; Eriksson, 2012) tähtsaks, et kasutusele oleks võetud 

võimalikult palju erinevaid kanaleid jõudmaks riski-ja kriisisõnumitega võimalikult 

paljude sihtgruppideni. Seoses massimeedia kanalitega toob osa autoreid välja teatud 

piiranguid massimeedia kaudu kriisiinfo edastamisel: sõnumi usaldusväärsus ja 

massimeedia ligipääs toimuvale (Palttala & Vos, 2012; Park & Cameron 2014; 

Falkheimer, 2014; Macias et al, 2009). Eesti ja Soome autorid (Vihalemm et al, 2012; 

Haataja et al 2014) pakuvad seetõttu välja, et organisatsioonidel tuleb kasutusele võtta ka 

need kanalid, mis elanike jaoks on usaldusväärsed ning ka need kanalid, mida inimesed 

igapäevaselt suhtlemiseks kasutavad. Selleks on organisatsioonide veebilehed, 

sotsiaalmeedia ja telefon. On kritiseeritud, et kriisikommunikatsiooni viiakse läbi liiga 

organisatsioonikeskselt (Palttala et al, 2012) ning seda, et organisatsioonid alahindavad 

seire vajadust kriisikommunikatsiooni läbiviimisel (Ruggiero & Vos, 2015; Luoma-aho et 

al, 2013; Vihalemm et al, 2012). Palttala et al (2012) ütlevad, et organisatsioonidel on vaja 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisel minna üle seniselt organisatsiooni põhiselt 

suhtlemiselt elanike kesksemale ehk kahepoolsele kriisikommunikatsioonile. Ruggiero & 

Vos  (2015) ja Haataja et al (2014) rõhutavad õigeaegse kriisikommunikatsiooni olulisust 

ja seda just seetõttu, et kriiside ajal on elanikkonna ärevuse foon kõrge ning elanikkond 

vajab rahustamist. Kriisikommunikatsioonis on organisatsioonidel oluline silmas pidada 

faktilise kriisisõnumi täpsuse juures ka asjaolu, et edastatava sõnumi sisu oleks 
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elanikkonnale arusaadav (Luoma-aho et al, 2013). Kriiside ajal tekkivaid infovooge on 

uurinud Macias et al (2009), kes nimetavad nelja infovoogu sh toovad välja ühe olulise 

infovoona elanike poolset abi pakkumist päästetöödel ja kadunud isikute otsimist. Seetõttu 

on oluline organisatsioonidel sellega kriisikommunikatsiooni läbiviimisel arvestada.  
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2. KRIISIINFOTELEFONI KASUTAMINE  

KRIISIKOMMUNIKATSIOONI KANALINA 

2.1 Uurimismetoodika ja valim 

Magistritöö on empiiriline uurimus ja selle  koostamisel on kasutatud juhtumiuuringu 

strateegiat (case study)  (Creswell et al, 2007). Uurimisstrateegia valikul ja rakendamisel 

tugines töö autor sellele, et juhtumiuuring on sobiv strateegia, kui uuritakse tänapäevaste 

sündmuste kompleksi ja kui tegemist on juhtumitega, mis on piiritletud aja või kohaga ning 

analüüsiüksuseks on sündmus (Creswell et al, 2007).  

Uurimus koosneb viiest etapist vastavalt Creswelli et al  (2007) lähenemisele: 1) strateegia 

valik, 2) juhtumi määratlemine, 3) andmete kogumine, 4) analüüs, 5) tõlgendamine ning 

järelduste tegemine. Esimeses etapis valis töö autor strateegiaks juhtumiuuringu eelpool 

nimetatud põhjustel. Teises etapis määratles autor juhtumi, milleks on kriisiinfotelefonide 

kasutamine kriisikommunikatsioonikanalina Eestis. Kolmandas etapis moodustati valim, 

koguti andmeid dokumendianalüüsi, ekspertintervjuudega ja võrreldi kriisiinfotelefoni 

rakendamist teistes Euroopa riikides. Neljandas etapis kodeeriti andmed, analüüsiti ja 

võrreldi teoreetiliste lähtekohtadega. Uuringu tulemusi kirjeldati viiendas etapis, neid 

võrreldi, tehti järeldused ja töötati välja lähtekohad üleriigilise kriisiinfotelefoni 

rakendamiseks Eestis. (joonis 4) 

 

Joonis 4. Uurimisetappide kirjeldus (magistritöö autori koostatud)  
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Empiiriliste andmete kogumiseks kasutati kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid, mida 

rakendatakse tihti sotsiaalsete praktikate uurimiseks (Flick, 2011 p. 11). 

Andmekogumismeetodid olid dokumendianalüüs (Flick 2011, pp. 254-262), 

poolstruktureeritud ekspertintervjuud (Flick, 2011, pp. 112-113).  

Juhtumiuuringu läbiviimisel on oluline koostada valim eesmärgistatud valimi meetodil 

(Flick, 2009, p. 134). Seega moodustati dokumendianalüüsiks eesmärgistatud valim. Töö 

autor kogus dokumendid (tabel 2) 2005. aastal toimunud jaanuaritormi Gudrun ja 2010. 

aastal aset leidnud lumetormi Monika kohta. Need kaks tormi valis töö autor seetõttu, et 

tekitasid ühiskonnas resonantsi, leidsid aset riigis erinevates osades, mis annab võimaluse 

hinnata erinevate regioonide võimekust ning kriisi lahendamine hõlmas erinevaid 

ametkondi.  

Tabel 2. Dokumendianalüüsis kasutatud allikad (magistritöö autori koostatud) 

Lumetorm Monika Jaanuaritorm Gudrun 

1. Päästeamet, 2011. Lumetormi Monika 

juhtumianalüüs 

 

2. Päästeamet, 07.01.2011. Lumetorm Monika 

kaasatud osapoolte koostööarutelu protokoll 

 

3. Tammearu,  07.01.2011. Lumetorm "Monika" 

Päästeameti kokkuvõte 

 

4. Holzmann, 07.01.2011. Lumetorm "Monika"  

 

5. Murd,  07.01.2011. Kommunikatsioon 

Lumetorm 9-10 detsember 2010 

 

6. Ojala-Bakradze, 2013. Memo (kriisi) 

infotelefon 

 

7. Häirekeskus, 2011. Häirekeskuse kokkuvõte 

9-11 detsembril 2010 lumetormi "Monika" 

kohta 

 

8. Magnus, 07.01.2011. Lumetormi Monika 

koostööarutelu 

 

9. Merilain, 07.01.2011. Lumetorm Monika  

 

1. Siseministeerium, 2005. Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjoni analüüs 

kriisireguleerimisstruktuuride tegevuse kohta 

tormi ajal ning ettepanekud hädaolukorraks 

valmisoleku parandamiseks 

 

2. Siseministeerium, 2005. Lisa 1. Tabel 08-

14.01.2005 toimunud hädaolukorra kohta 

ülevaate koostamiseks ja ennetavate meetmete 

planeerimiseks 

 

3. Päästeamet, 2005. Kriisiolukorra Gudrun 

ülevaade 

 

4. Pärnu maakonna kriisikomisjon, 2005. Pärnu 

maakonna kriisikomisjoni protokollid 

 

5. Kivimägi, 09.01.2005 kell 05.00. 

Kriisikomisjoni pöördumine Pärnumaa 

elanike poole 

Dokumendi analüüsi eesmärgiks oli analüüsida kriisikommunikatsiooni praktikat kahe 

kriisi näitel. Dokumentide analüüsimisele kasutas töö autor kirjeldavat meetodit (Flick, 

2011 p. 124). Ning selgitas allikate põhjal välja nimetatud tormide korral järgmised 
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aspektid: ohuteavitus, kriisikommunikatsiooni ajastatus, kriisikommunikatsioonis osalejad, 

kriisikommunikatsiooni kanalid, kriisiinfotelefoni kasutamine, kriisiinfotelefonilt edastatav 

teave ja hädaabinumbrite tegevused kriisikommunikatsioonis. Neid võrreldi kahe tormi 

puhul ning toodi välja ilmnenud sarnasused ja erisused. 

Ekspertintervjuude eesmärgiks oli saada teada  ekspertide hinnangud Eesti 

kriisikommunikatsiooni praktikale ja arvamused seoses kriisiinfotelefonide kasutamisega 

kriisikommunikatsiooni kanalina. Valimi koostamisel lähtus magistritöö autor seisukohast, 

et ekspertintervjuude käigus ei keskenduta mitte intervjueeritavate isikutele, vaid nende 

arvamusele konkreetses valdkonnas (Flick, 2011, p. 113). Üheksa poolstruktureeritud 

ekspertintervjuud viidi läbi vahemikus 23. september – 12. oktoober 2016. 

Tuginedes Teddlie & Yu (2007) käsitlusele eesmärgistatud valimi moodustamise meetodist 

moodustati valimi ekspertidest, kellel olid varasemast kriiside lahendamise sh 

kriisikommunikatsiooni alased kogemused ja kes töötavad hädaolukordi lahendavates 

asutustes ning Siseministeeriumis kui kriisireguleerimist koordineerivas asutuses (tabel 3).  

Tabel 3. Poolstruktureeritud ekspertintervjuude valim (magistritöö autori koostatud)  

Ekspert Ametikoht Intervjuu 

läbiviimise aeg 

Intervjuu 

pikkus 

Intervjueeritu nr 1 Politsei- ja piirivalveameti tippjuht 23.09.2016 1 h 45 min 

Intervjueeritu nr 2 Terviseameti keskastmejuht 26.09.2016 1 h 24 min 

Intervjueeritu nr 3  Keskkonnainspektsiooni ekspert 27.09.2016 1 h 38 min 

Intervjueeritu nr 4 Politsei- ja Piirivalveameti ekspert 04.10.2016 1 h 26 min 

Intervjueeritu nr 5 Päästeameti tippjuht 05.10.2016 55 min 

Intervjueeritu nr 6 Häirekeskuse tippjuht 06.10.2016 1 h 55 min 

Intervjueeritu nr 7 Siseministeeriumi ekspert 07.10.2016 1 h 09 min 

Intervjueeritu nr 8 Päästeameti keskastmejuht 2004-2011 

Vabariigi Valitsuse 

kommunikatsioonibüroo ekspert 2011-

2015 

10.10.2016 1 h 25 min 

Intervjueeritu nr 9 

Intervjueeritu nr 10 

Maanteeameti peaspetsialist 

Maanteeameti keskastmejuht 

12.10.2016 1 h 25 min 

 

 

Maanteeametis läbi viidud intervjuus osales kaks eksperti, sest asutuse poole pöördudes 

peeti vajalikuks asjakohase info saamiseks kahe eksperdi küsitlemist, kes saavad antavat 

sisendit vajadusel täiendada. Töö autor, olles kaardistanud hädaolukordade loetelu alusel 

valdkondlikud juhtasutused kriiside lahendamisel, valis intervjuu läbiviimiseks eksperdid 

kaheksast asutusest, kattes sellega ära 21 kriisi 27-st, seega valdava osa. Töö autor jättis 

kõrvale olukorrad, mille puhul on lahendamine seotud sensitiivse infoga. 
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Intervjuud viis töö autor läbi intervjuu kava alusel. Küsimuste moodustamisel lähtuti 

teoorias toodud seisukohtadest ning dokumendianalüüsi tulemustest. Intervjuud koosnes 

kokku 10 küsimusest, mis sisaldasid täpsustavaid alamküsimusi. (lisa 2)   

Intervjuu küsimused jagunesid nelja suuremasse rühma:  

1. Intervjueeritava varasem kokkupuude kriiside ja kriisikommunikatsiooniga (küsimused 

1 – 2). 

2. Kriisikommunikatsiooni praktiline läbiviimine ning esilekerkinud kitsaskohad 

(küsimused 3- 4). 

3. Kriisiinfotelefoni senine kasutamine kriisikommunikatsiooni töövahendina (küsimused 5 

– 6). 

4. Võimalused kriisiinfotelefoni paremaks kasutamiseks kriisikommunikatsiooni 

töövahendina (küsimused 7 – 10). 

Intervjuu aeg ja koht olid eelnevalt intervjueeritavatega kokku lepitud. Uuringus 

esitatavaid küsimusi magistritöö autor enne intervjueeritavale ei tutvustanud.  Intervjuu 

läbiviimiseks valiti võimalikult privaatsed ruumid ning intervjuu alguses tutvustas töö 

autor magistritöö eesmärki. Töös kasutas autor ekspertide nimede asemel nimetusi 

intervjueeritu 1, intervjueeritu 2, intervjueeritu 3 jne.  Intervjueeritud ekspertide nõusolekul 

intervjuud salvestati. Töö autor tegi intervjuude käigus märkmeid, mida kasutas hiljem 

andmete kodeerimisel. Töö autor analüüsis intervjuu andmeid kvalitatiivselt. Esmalt 

kodeeriti andmed (Saldana, 2009). Alamkoodide puhul jälgiti, mitme intervjuu puhul need 

tulemustes esinesid, seejärel koondati need koodideks (lisa 3, lisa 4). Lähtuvalt töö 

eesmärgist koondati ekspertide kriisikommunikatsiooni kogemus ja hinnangud 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisele kategooriasse kriisikommunikatsiooni praktiline 

kogemus (lisa 3).  Koodid, mis olid seotud kriisiinfotelefoni süsteemsema ja efektiivsema 

kasutamisega, koondati kategooria kriisiinfotelefoni parema kasutamise võimalused alla 

(lisa 4). Töö autor viis läbi intervjuu andmete kvalitatiivse sisuanalüüsi (Hsieh & Shannon, 

2005) ja kasutas tulemusete analüüsimisel kriisikommunikatsiooni teoreetilisi lähtekohti.  

Olemasolevate kriisiinfotelefonide praktilise kogemuse võrdlemiseks valis magistritöö 

autor välja kahe välisriigi praktilised näited üleriigilise kriisiinfotelefoni rakendamisest. 

Alates 2011. aastast on Belgias ja alates 2013. aastast Rootsis kasutusele üleriigiline 
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kriisiinfotelefon. Belgia kogemuse valikul olid töö autori jaoks määravaks 2015. aasta 

märtsis toimunud terrorirünnakud, kui kriisiinfotelefon käivitati praktilise 

kriisikommunikatsiooni töövahendina. Rootsi kogemuse valimisel oli määrav asjaolu, et 

kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamisel oli kaasatud mitu erinevat riiki (Eesti, Taani, 

Soome, Saksamaa, Island, Läti, Norra, Pool) (The Mass Crisis…, 2011). Töö autor tutvus 

Belgia ja Rootsi kogemusega Eesti kriisiinfotelefoni projekti raames 15.06.2016 toimunud 

rahvusvahelisel seminaril Tallinnas. Võrdluse aluseks on võetud Peter Mertensi (Belgia 

kriisikeskus) ja Karin Anderssoni (Rootsi SOS Alarm) seminaril peetud ettekanded ning 

vastused esitatud täpsustavatele küsimustele. Kriisiinfotelefonide rakendamise puhul 

võrdles töö autor üheksat erinevat aspekti: teenuse eest vastutav ametkond, teenuse osutaja, 

kriisiinfotelefoni number, töörežiim, telefoni käivitamine, elanikkonna teavitamine 

numbrist, sõnumite sisu eest vastutaja, kriisiinfotelefoni teenuse finantseerimine ning 

näited telefoni senisest kasutamisest. 

2.2 Kriisikommunikatsiooni läbiviimise praktika analüüs 

Jaanuaritorm Gudrun 

Torm nimega Gudrun, enamasti tuntud nimetusega 2005. aasta jaanuaritorm, toimus 08.01- 

14.01.2005. Pärnumaa aastaraamatu 2004-2006 kohaselt oli tegemist 2005. aasta olulisema 

sündmusega Eestis ja Läänemere regioonis tervikuna. 09.01 ööl ulatus tormituule tugevus 

iiliti kuni 38 m/s ja tormi ajuvesi tõusis Pärnus 2,95 meetrit üle Kroonlinna nulli (Saar, 

2007, lk. 44). Esimesed teated tormikahjudest laekusid Häirekeskusele 08.01 õhtul kell 

21.20 ning esimesed teated vee tungimisest hoonetesse 09.01 varahommikul kell 01.20 

(Siseministeerium, 2005). Torm mõjutas lisaks Lääne-Eesti rannikule ja saartele ka Lääne-

Virumaad.  

Tormi käigus hakkasid tööle Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Lääne-Virumaa 

maakondlikud kriisikomisjonid ning Tallinna linna kriisireguleerimismeeskond. 

Valmisolekusse oli viidud Harju kriisikomisjon. Maakondade kriisikomisjonid 

koordineerisid oma haldusterritooriumi kohalike omavalitsuste ning maakonnas asuvate 

riigiasutuste, ettevõtjate, mittetulundusühingute ja sihtasutuste koostööd. Koordineeriti 

tormikahjustuste tagajärgede likvideerimist, abi toimetamist kannatanutele (joogivesi, toit 

elanikele), evakueeritute majutamist, elektrigeneraatorite paigaldamist, monitooriti 
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ilmastikuolusid, loodi infotelefone elanikkonna nõustamiseks, anti omavalitsustele ja 

elanikkonnale tegevusjuhiseid ja osaleti avalikkuse teavitamisel. (Siseministeerium, 2005) 

Üleujutuse tagajärjel sai kannatada 775 hoonet, materiaalset kahju kannatasid Pärnu linnas 

orienteeruvalt 5000-6000 inimest ning Pärnu maakonnas ligemale 1000 inimest. 

Üleujutuse eest evakueeriti ligemale 300 inimest, alajahtumiset tõttu vajas haiglaravi 11 

inimest ning hukkus üks inimene. (Saar, 2007, lk. 44-45) Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjoni analüüsi tulemused erinevad mõnevõrra eeltoodust: tormi käigus sai selle 

põhjal kannatada ja hospitaliseeriti 14 inimest, kellest 12 olid alajahtunud 

(Siseministeerium, 2005). Tormikahjude suuruseks hinnati 749 miljonit krooni
1
. (Saar, 

2007, lk. 44-45) 

Lumetorm Monika 

Ajavahemikul 09.12.- 10.12.2010 tabas Eestit talvine torm Monika. Riigi ilmateenistuse 

poolt 09.12.2010 väljaantud teates hoiatati, et saabumas on tugev tuul kuni 22-25 m/s, 

millega kaasneb intensiivne lumesadu kuni 20 cm ööpäevas (EMHI 2010). 09.12 

õhtupoolikust muutusidki ilmastikuolud  äärmiselt keerukaks ning seetõttu halvenesid 

liiklusolud teedel, mis tõi liikluses kaasa arvukalt õnnetusjuhtumeid. 09.12 pärastlõunal 

hakkasid väljakutsed päästeasutustele sagenema ning enamikus neist sooviti abi. 09.-10.12 

edastati päästekeskustele lumetormiga seotult ligi 200 väljasõidukorraldust. Häirekeskuse 

kõnekoormus kahekordistus. (Ojala, 2011, lk. 117) 

Olukord oli keerukas, kuna oli palju abivajajaid mitmetes väiksemates ummikutes Lääne- 

ja Ida- Virumaal ning mujal Eestis. Näiteks 09.12. kell 17.26 võeti vastu teade viie sõiduki 

(buss, veoauto ja kolm sõiduautot) kokkupõrkest Tallinn-Narva mnt-l Aseri vallas, Kalvi 

teeristi lähedal. Alates kella 19-st hakkasid Ida- ja Lääne-Virumaalt saabuma teated teele 

langenud puudest ja teelt väljasõitnud autodest. Samal ajal jätkas Häirekeskus kõikjalt 

Eestist sh Ida- ja Lääne-Virumaalt abipalvete vastuvõtmist. Näiteks kell 22.06 teatati Tapa 

lähistelt, et Moe ja Vahakulmu vahel on suur hulk autosid teel kinni ja kell 22.30 Rakvere - 

Haljala teelt, et veoauto on risti keset teed, takistab liiklust ning umbes 20 autot on teel 

kinni. (Häirekeskus, 2010) 

Lumetorm Monika oli lumerohkuselt aastakümnete suurim. Lääne-Virumaal Väike-

Maarjas sadas maha lund kuni 38 cm. Lumetormi tõttu tekkis Tallinn-Narva mnt-l 

                                                 
1
 47 871 660 eurot 
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Padaorus pea 25 tundi kestev liiklusummik, millesse jäi lumevangi ligemale 600 inimest. 

(Look & Freiberg, 2010, lk. 46-48) Puudulikuks loeti informatsiooni jagamist 

hättasattunud inimestele ja seda nii enne kui ka pärast päästetöö alustamist. Kuigi Ida-Eesti 

päästekeskus alustas juba kesköö paiku ettevalmistusi inimeste evakueerimiseks ning toidu 

ja kütuse transpordiks sündmuskohale, puudus lumevangis olnud inimestel igasugune teave 

selle kohta. (Ojala, 2011, lk. 119) 

Magistritöö autor võttis dokumendianalüüsi läbiviimisel aluseks kriisikommunikatsiooni 

ülesanded erinevates kriisi etappides: valmisolek, hoiatamine, info jagamine kriisi 

lahendamise kohta, taastetööd ja hindamine (käesolev töö lk 14). Olemasolevad 

dokumendid ei võimaldanud otseselt analüüsida valmisoleku ja taastetööde etapis 

läbiviidud kommunikatsiooni tegevusi. Ohu eest hoiatamise etapis läbiviidud tegevuste 

ajastatus ja asjakohasus võimaldab kaudselt hinnata valmisoleku etappi. Hindamise etappi 

analüüsis eraldi välja ei tooda, sest osaliselt kajastub see dokumendianalüüsi aluseks 

olevate dokumentide olemasolus. Eeltoodust lähtuvalt analüüsis autor 

kriisikommunikatsiooni jaanuaritorm Gudruni ja lumetorm Monika ajal kahes kriisi etapis 

– hoiatamine ja info jagamine kriisi lahendamise kohta. 

 

Teoreetilistele lähtekohtadele (käesolev töö lk 9-10, 16-19, 21-24 ) tuginedes analüüsis töö 

autor nimetatud kahes etapis seitset erinevat aspekti (tabel 4). 

 

Tabel 4. Dokumendianalüüsis käsitletud kriisietapid (magistritöö autori koostatud)  

Kriisietapp Analüüsitud aspekt 

 

Ohu eest hoiatamine 
 Ohuteavitus 

 Kriisikommunikatsiooni ajastatus 

 

Info jagamine kriisi lahendamise kohta 
 Kriisikommunikatsioonis osalejad 

 Kriisikommunikatsiooni kanalid 

 Kriisiinfotelefoni kasutamine 

 Kriisiinfotelefonilt edastatav teave 

 112 ja 110 tegevused 

kriisikommunikatsioonis 
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Kriisietapp: Ohu eest hoiatamine 

Ohuteavitus 

Mõlema tormi puhul viisid ametkonnad läbi elanikkonda hoiatava ohust teavituse ehk 

riskikommunikatsiooni. Tormi Gudrun puhul ligemale kümme tundi enne esimese 

üleujutuse teate saabumist Pärnu linnas ja tormi Monika ajal umbes seitse tundi enne kriisi 

puhkemist Ida-Virumaal Padaorus (tabel 5).  

Ohust teavitamise seisukohast tõi Päästeamet tormi Gudrun ilmnenud probleemidena välja 

ebaadekvaatse info edastamise elanikkonnale, vähese elanikkonna ettevalmistuse 

õnnetuseks ning reageerivate jõudude ja omavalitsuste ebapiisava ettevalmistuse 

(Päästeamet, 2005). Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon nentis analüüsis, et edastatud 

esialgne tormihoiatus sisaldas infot maksimaalse tuulekiiruse kohta, kuid puudus prognoos 

veetaseme tõusu osas (Siseministeerium, 2005, lk. 4). EMHI seevastu väitis, et 

informatsiooni saajad  ei suhtunud edastatud ilmaprognoosidesse piisava tõsidusega ja ei 

teinud sellest vajalikke järeldusi (Siseministeerium, 2005, lk. 6).  

Tormi Monika ohuteavituse läbiviimise puhul tõi Maanteeamet välja, et kõik osapooled ei 

täitnud kehtivatest kordadest tulenevat teavitamise kohustust või teavitati olulise 

hilinemisega (Päästeamet, 2011). Sarnasel seisukohal on ka Päästeamet, kes tormiaegse 

kommunikatsiooni ülevaates toob välja, et hinnang liikluse katkemisest Padaoru puhul 

hilines ning et kriisiga seotud eelhoiatused ja käitumisjuhised peab koostama teenuse 

omanik (Murd, 2011,  lk.7). 

Mõlema tormi puhul teavitati elanikkonda ehk viidi läbi riskikommunikatsioon. Seega olid 

organisatsioonid saabuvast ohust teadlikud ning elanikkond teavitatud. Vaatamata sellele 

saabusid tormi tagajärjed kriisi lahendavatele ametiasutustele ootamatult. Seda osalt 

ohuteadete ebapiisava või ebatäpse sisu (prognoosi täpsus) tõttu ning teisalt hilines 

ohuhinnang liikluse katkemisest Padaorus. Ootamatu kriisi puhkemine seab suure ajalise 

surve alla ametiasutuste kriisikommunikatsiooni läbiviimise vahetult ohus olevatele 

inimestele ja elanikkonnale laiemalt. 
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Tabel 5. Ohust teavitamise sarnasused ja erinevused tormide Gudrun ja Monika korral 

(magistritöö autori koostatud)  

  
 

 

Ohuteavitus 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

08.01.2005 kell 14.32 

esialgne EMHI 

tormihoiatus sisaldas 

infot maksimaalse 

tuulekiiruse kohta, kuid 

puudus teave 

veetaseme tõusu osas.  

 

08.01.2005 kell 14.46 
Päästeameti pressiteade 

 

 

09.12.2010 kell 06.20, 

09.04 ja 16.11 

kolm EMHI eelhoiatust, 

mille kohaselt on kogu 

ööpäeva oodata tugevat 

lumesadu ja tuisku … 

lund võib sadada Kesk-, 

Ida- ja Lõuna Eestis 

juurde kuni 20 cm. 

 

09.12.2010 kell 08.30 

ja kell 14.16 

Päästeameti 

eelhoiatused 

elanikkonnale koos 

käitumisjuhistega 

sõnumiga „Päästeamet 

hoiatab lumetormi 

eest“. 

 

09.12.2010 kell 19.30 

ja 21.00 EMHI 

peadirektor AK 

uudistes – tormi tuleks 

tõsiselt võtta. 

 

 

Tormi Gudrun 

puhul ligemale 

10 tundi enne 
esimesi 

üleujutus-

juhtumeid. 

 

Tormi Monika 

puhul ligemale 

7 tundi enne 
Padaoru juhtumi 

algust. 

 

Gudruni puhul 

ohuteavitus 

üldsõnaline –  

puudus teave 

veetaseme 

tõusu kohta. 

 

Monika ajal 

hiline teavitus 

elutähtsa 

teenuse 

osutajalt 

(Maantee-

amet). 

Kriisikommunikatsiooni ajastatus 

Tormi Gudrun ajal  hakkasid esimesed juhtumid aset leidma 08.01 kell 21.20, kui teatati 

maha langenud elektripostidest ning 09.01. kell 01.20 vee tungimisest hoonetesse 

(Siseministeerium, 2005). Tormi intensiivse kulgemisega sh veetaseme tõusuga seoses 

kogunes Pärnumaa kriisikomisjon 09.01.2005 ning kriisikomisjoni juht tõi välja, et kesksel 

kohal on inimene, seega tuleb esmalt keskenduda inimeste evakueerimisele. Samas 

dokumendis tuuakse välja, et vajadus on teavitada elanikke raadiokanalite kaudu ja ka 

vahetult, sõites läbi ohustatud piirkonna tänavad (Pärnu maakonna kriisikomisjon, 2005). 

Häirekeskuse tormi kokkuvõttest selgub, et 09.12 kell 17.26 laekusid esimesed tormiga 

Monika seotud hädaabiteated hädaabinumbrile 112 ning esimene kõne Padaoru juhtumist 

võeti vastu kell 20.27 (Häirekeskus, 2011). 10.12. hommikul teatas maanteeinfokeskus, et 

liiklus on Padaorus suletud (Murd, 2011).  

Mõlema tormi korral alustati kriisikommunikatsiooniga pärast esimeste teadete laekumist 

vahetult tormidest mõjutatud elanike poolt. Võttes aluseks esimese teate üleujutuse 
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algusest tormi Gudrun puhul Pärnu linnas, algas elanikkonna teavitamine juba 

käimasolevast kriisist ligemale kolm tundi pärast selle algust. Tormi Monika ajal alustati 

sõnumite edastamist avalikkusele Padaoru kriisi kohta kaheksa tundi pärast esimese teate 

saabumist liiklusummiku kohta Padaorus (tabel 6). 

Tabel 6. Kriisikommunikatsiooni ajastatuse sarnasused ja erinevused tormide Gudrun ja 

Monika korral (magistritöö autori koostatud)  

 

 

 

Kriisi-

kommunikatsiooni 

ajastatus 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

08.01.2005 kell 21.20 

esimene tormiga seotud 

teade numbrile 112 

numbrile. 

 

09.01.2005 kell 01.20 

teade esimesest 

üleujutuse juhtumist. 

 

09.01.2005 kell 02.00 

kriisikomisjoni 

korraldus teavitada 

elanikke vahetu 

kontakti kaudu sõites 

läbi tänavad. 

 

09.01.2005 kell 04.30 

kriiskomisjoni 

korraldus elanikkonda 

teavitada raadiokanalite 

kaudu. 

 

 

09.12.2010 kell 17.26 
esimene tormiga seotud 

teade numbrile 112. 

 

09.12.2010 kell 20.27 
esimene teade 

Padaorust.  

 

10.12.2010 kell 02.08 
saab Ida-Eesti 

Päästekeskus esmase 

ülevaate olukorrast 

Padaoru kriisikoldes 

pärast esimese 

päästeüksuse kohale 

saabumist. 

 

10.12.2010 kell 05.55 

Ida-Eesti 

Päästekeskuse 

pressiteade 

avalikkusele – 

Padaorg suletud 

 

10.12.2010 kell 06.16 
maanteeinfokeskuse 

teade – liiklus 

Padaorus seisab 

 

 

Tormi Gudrun ajal 

hilines 
kriisikommunikat-

sioon elanikkonnale 

esimese üleujutuse 

juhtumiga võrreldes  

ligemale 3 tundi. 

 

Tormi Monika ajal 

hilines 
kriisikommunikat-

sioon Padaoru 

juhtumi algusega 

võrreldes üle 8 

tunni. 

 

Puuduvad 

Kriisietapp: Info jagamine kriisi lahendamise kohta 

Kriisikommunikatsioonis osalejad 

Kui tormi Gudrun ajal osalesid kriisikommunikatsioonis peamiselt kolm osapoolt: EMHI 

(Keskkonnaministeerium), Päästeamet (Siseministeerium), PPA (Siseministeerium) ja 

Pärnu maakonna kriisikomisjon (kriisi koordineeriv ajutine organisatsioon), siis tormi 

Monika ajal oli kriisikommunikatsioonis osalejaid märksa enam. Eelpool nimetatutele 

lisandusid  Maanteeamet (Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium), Eesti Raudtee 

(Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium) ning Eesti Energia (Majandus-ja 
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Kommunikatsiooniministeerium). Monika ajal edastasid ametkonnad mitmel juhul 

elanikkonnale teavet ühisteadetena. Sellele viitab PPA tormi ülevaates ja toob välja, et 

pressiteateid edastati koos Päästeametiga (Magnus, 2011, lk. 2). Kahes loodusjõudude 

poolt põhjustatud kriisis osales kokku kuni seitse erinevat asutust ja organisatsiooni kolme 

ministeeriumi valitsemisalast (tabel 7). 

Tabel 7. Kriisikommunikatsioonis osalejad tormide Gudrun ja Monika ajal (magistritöö 

autori koostatud)  

 

 

 

Kriisi- 

kommunikatsioonis 

osalejad 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

EMHI 

Päästeamet 

PPA 

Pärnumaa 

kriisikomisjon 

 

EMHI 

Päästeamet 

Maanteeamet 

Eesti Raudtee 

Eesti Energia 

PPA 

 

 

Kommunikatsioonis 

osales rohkem kui 

üks ametkond 

kolme 

ministeeriumi 

valitsemisalast 

 

Puuduvad 

Kriisikommunikatsiooni kanalid 

Tormi Gudrun ajal tõi  Pärnumaa kriisikomisjoni oma protokollis välja, et inimesi on vaja 

raadiokanalite vahendusel hoiatada tekkinud olukorrast ning nentis, et Eesti Raadio on 

ainuke raadiokanal info edastamiseks (Pärnumaa kriisikomisjon, 2005). Samas protokollis 

tuuakse välja, et tööle on rakendunud üleriigiline usaldustelefon numbril 126 ja alustab 

tööd kriisiinfotelefon numbril 442 7738 (Pärnumaa kriisikomisjon, 2005). Pärnumaa 

kriisikomisjon andis olukorrast ülevaate ajakirjandusele presskonverentsil, millel osalesid 

Pärnu Postimees, Eesti Päevaleht ja Eesti Raadio. Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi tormi ülevaatest selgub, et Eesti Energia infotelefon oli 

ülekoormatud ja toimis ebarahuldavalt, millest tulenevalt esines raskusi elektrikatkestustest 

teatamisel (Siseministeerium, 2005, lk. 8). Vabariigi Valituse kriisikomisjoni 

kriisireguleerimismeeskonna tegevuse ülevaatest selgub, et esmakordselt Eesti ajaloos 

aktiveeriti kriisiinfo portaal www.kriis.ee, kuhu koondati olukorraga seotud raportid, 

hoiatused ja teated (Siseministeerium, 2005, lk. 3). 

Tormi Monika ajal olid Päästeameti tormianalüüsi (2011) järgi raadiokanalitest teadete 

edastamisel aktiivsed peamiselt raadio Kuku ja Vikerraadio ning telekanalitest ETV 

(Aktuaalne Kaamera) ja TV3 (Seitsmesed uudised) ning hiljem lisandus Kanal 2. 

Päästeameti analüüsis lisatakse, et lumetormi sündmusi kajastasid Delfi ja Õhtulehe 

veebiuudised. Maanteeamet tõi tormi kokkuvõtte arutelul välja, et informatsiooni 

http://www.kriis.ee/
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sõiduolude kohta edastati ka maanteeinfokeskuse, Maanteeameti veebilehe ja 

hooldeettevõtete kaudu (Päästeamet, 2011). EMHI viitab tormi kokkuvõttes, et kasutusele 

võeti veebileht www.emhi.ee tormiinfo edastamiseks (Merilain, 2011, lk. 5). Häirekeskuse 

Ida keskus tõi tormi kokkuvõttes välja, et maanteeinfokeskuse telefon ei pidanud 

kõnekoormusele vastu ja ei olnud alati kättesaadav (Mesi, 2011). Päästeameti (2011) viitab 

lumevangis olnute tagasisidele, et  „ /…/ infot otsiti ka Maanteeinfo telefonilt, 

hädaabinumbrilt 112 ja politsei telefonilt 110. Maanteeinfo telefoni osas kurdeti info 

vähesuse ja selle ebaadekvaatsuse üle (telefonilt öeldi, et sahk töötab, samas polnud ühtegi 

sahka näha)/ ja, et /…/ kasutas lumevangis internetti, otsides vajalikku infot 

Maanteeinfokeskuse ja Päästeameti veebilt, paraku ei leidnud sealt midagi/. Häirekeskuse 

Ida keskuse kokkuvõtte kohaselt evakueeriti Padaoru kriisikoldes lumevangis olnud 

kannatanud Viru-Nigula spordihoonesse, kus avati ka infotelefon evakueeritute kohta info 

edastamiseks (Mesi, 2011).   

Tabel 8. Kriisikommunikatsiooni kanalite kasutamise sarnasused ja erinevused tormide 

Gudrun ja Monika korral (magistritöö autori koostatud)  

  
 

 

Kriisi-

kommunikatsiooni 

kanalid 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

Hädaabinumbrid 112 

ja 110 

 

09.01.2005 kell 05.00 

Pärnu maakonna 

kriisikomisjoni 

pressiteade  
 

09.01.2005 kell 07.40 

on ainuke info edastaja 

Eesti Raadio 

 

 

09.01.2005 kell 12.00 

Pärnu maakonna 

kriisikomisjoni 

pressikonverents  

 

Kriisiinfotelefon 

 

Eesti Energia 

infotelefon 

 

Veebileht 

www.kriis.ee 

 

 

 

 

Hädaabinumbrid 112 ja 

110 

 

Siseministeeriumi 

pressikonverents 

 

Raadio Kuku 

Eesti Raadio 

 

Maanteeameti 

infotelefon 

 

 

EMHI veebileht 

www.emhi.ee 

 

TV3 Seitsmesed Uudised 

 

ETV Aktuaalne Kaamera 

 

Online kanalid Delfi ja 

Õhtuleht 

 

Viru-Nigula valla  

infotelefon 

evakueeritute info 

edastamiseks 

 

 

Massimeedia 

 

Hädaabi-

numbrid 112 

ja 110 

 

Kriisi-ja 

infotelefonid 

 

 

Tormi Monika 

ajal ei avatud 

kriisiinfotele-

foni Padaoru 

sündmusega 

seonduva 

informatsiooni 

jagamiseks ja 

vastuvõtmiseks 

sihtrühmadele. 

 

Tormi Gudrun 

ajal olid 

kasutusel 

alternatiivsed 

infokanalid nt 

veebikeskkond. 

http://www.emhi.ee/
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Mõlema tormi kriisikommunikatsioonis olid kasutusel erinevad infokanalid: kriiside 

lahendamise algusfaasis hädaabinumbrid 112 ja 110
2
, millele lisandus massimeedia (nt 

raadio, televisioon) ning erinevad ametkondlikud infotelefonid (nt maanteeameti 

infotelefon, Eesti Energia infotelefon ning hilisemas faasis juba spetsiaalselt kriisi 

lahendamise tarbeks loodud kriisi-ja infotelefonid). Tormi Gudrun ajal võeti Eestis 

esmakordselt kasutusele alternatiivne kriisiinfo edastamise kanal veebleht aadressil 

www.kriis.ee. Tormi Monika ajal otsustati evakueeritute kohta info edastamiseks avada 

eraldi infotelefon. Ametkonnad kasutasid kriisiinfo edastamiseks veebilehti, kuid elanike 

tagasiside põhjal ei olnud seal piisavalt kriisiga seotud infot (tabel 8). 

Kriisiinfotelefoni kasutamine 

Tormi Gudrun ajal puudus Pärnu maakonna kriisikomisjoni juhi hinnangul tagasiside 

elanikkonnalt, mida teevad inimesed ja millised on probleemid, seetõttu anti korraldus 

avada kriisiinfotelefon. Numbril 442 7738 avatud telefoni avas kohalik omavalitsus 

selleks, et elanikud saaksid sellele probleemide korral kiiresti helistada. (Pärnu maakonna 

kriisikomisjon, 2005) Magistritöö autoril ei õnnestunud dokumentide alusel välja selgitada 

infotelefoni töötajate hulka ja elanikkonna poolt tehtud kõnede koguarvu. Lisaks leidis 

Pärnu maakonna kriisikomisjon, et elanikkonnale on vaja anda psühholoogilist abi, seetõttu 

avati ka üleriigiline usaldustelefon numbril 126 (Pärnu maakonna kriisikomisjon, 2005). 

Alates korraldusest kriisiinfotelefon käivitada kuni teabevahetuskanali aktiveerimiseni 

kulus enam kui seitse tundi ja usaldustelefoni käivitamiseni ligemale viis tundi.  

Häirekeskuse Ida keskuse kokkuvõtte kohaselt transporditi tormi Monika ajal Padaoru 

kriisikoldes lumevangis olnud 180 kannatanut Viru-Nigula spordihoonesse ning 

evakueeritute kohta info edastamiseks avas Viru-Nigula vallavalitsus infotelefoni (Mesi, 

2011). Ida-Eesti päästekeskus täiendab, et infotelefonina kasutati vallavanema lauatelefoni 

numbrit (32 29 637) vallavalitsuse hoones, mitte evakuatsioonipunktis (Ojala-Bakradze, 

2013). Viru-Nigula spordihoonesse evakueeritute infotelefon suleti pärast evakueeritute 

lahkumist (Mesi, 2011). Ühtekokku võeti infotelefonil vastu orienteeruvalt 60-70 kõnet 

ning infotelefoni avamine oli asjakohane, samuti veendus selles ka kohalik omavalitsus 

(Ojala-Bakradze, 2013).  

                                                 
2
 Alates 11.02.2015 on Eestis üks hädaabinumber 112, varem oli kaks numbrit: 110 politsei ning 112 kiirabi 

ja pääste hädaabiteadete jaoks. 
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Inimesed helistasid hädaabinumbrile 112 kõikjalt Eestist ja soovisid informatsiooni 

teeolude kohta. Eriti suur infovajadus oli Padaorus lumevangis olevatel inimestel. 

Infonumber tulnuks käivitada hiljemalt 10.12.2010 hommikul (Mesi, 2011). Seda arvamust 

toetab ka Päästeamet, kes toob kannatanutega suhtlemise olulisuse välja tormi Monika 

kokkuvõttes (Murd, 2011). Päästeamet nimetab, et lumetormis Monika jäid mitmed 

teavitamise võimalused siiski reaalselt kasutamata nt veebihaldus, sotsiaalvõrgustik, 

kriisiinfotelefon 1524, ERRi otseteavitus jne (Päästeamet, 2011). 

Mõlema tormi puhul oli elanikkonnalt info saamiseks ja elanikkonnale info andmiseks 

kasutusel kriisi- ja infotelefonid ning mõlemal juhul avasid kriisiinfotelefoni kohalikud 

omavalitsused. Tormi Gudrun ajal oli kriisiinfotelefon kasutusel kriisipiirkonnaga seotud 

teabe elanikkonnalt vastuvõtmiseks ja sellele edastamiseks ning tormi Monika ajal oli 

infotelefon kasutusel peamiselt evakueeritute kohta info edastamiseks. Tormi Gudrun ajal 

võttis kriisiinfotelefoni ja usaldustelefoni käivitamine aega kriisi tingimustes 5-7 tundi 

(tabel 9). 

Tabel 9. Kriisiinfotelefonide kasutamise sarnasused ja erinevused tormide Gudrun ja 

Monika korral (magistritöö autori koostatud)  

 

 

 

Kriisiinfotelefoni 

kasutamine 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

09.01.2005 kell 06.41 

kriisikomisjoni 

korraldus 

kriisinfotelefoni 

käivitamiseks ja numbri 

leidmiseks. 

 

09.01.2005 kell 14.00 

käivitas kohalik 

omavalitsus 

kriisiinfotelefoni info 

vastuvõtmiseks ja 

jagamiseks  
 

09.01.2005 kell 08.00 

kriisikomisjoni 

korraldus 

psühholoogilise abi 

andmiseks, samuti 

leida kabinet 

helistajatele 

vastamiseks. 

Üleriigiline 

usaldustelefon käivitus 

kell 12.25 

 

 

10.12.2010 kell 12.35 

käivitati Viru-Nigula 

valla spordihoones 

infotelefon 

evakueeritute kohta 

teabe jagamiseks  
 

Infot maanteede 

seisundi kohta 

vahendas 

maanteeinfokeskus 

telefonil 1510 

ööpäevaringselt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriisi 

lahendamiseks 

oli kasutusel 

kriisiinfotelefo

n ja 

infotelefon. 

 

Kriisi- ja 

infotelefonid 

avati kohaliku 

omavalitsuse 

poolt 

(Pärnumaa 

kriisikomisjoni 

ja Viru-Nigula 

valla poolt). 

 

Tormi Gudrun 

ajal kasutati 

kriisiinfotelefoni 

elanikkonnale 

info andmiseks ja 

elanikkonnalt info 

hankimiseks.  

Kriisiinfotelefon 

avati enam kui 7 

tundi hiljem 

arvates korralduse 

andmisest. 

 

Tormi Monika 

ajal 

kriisiinfotelefoni 

kriisiga seonduva 

teabe jagamiseks 

ei avatud, avati 

vaid infotelefon 

evakueeritute 

info 

edastamiseks. 
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Kriisiinfotelefonilt edastatav teave 

Töö autor toob välja tormi Gudrun ajal kriisiinfotelefonile laekunud teadete kohta näited 

muutmata kujul: Kas Manilaiult on toodud E.N, A.S, M.L? Kas Tammsaare lasteaed 

homme töötab? Kas vesi läheb kella 21.00-ks ära? Millal tuleb elekter tagasi? Kuidas on 

olukord A.L ja L.L elavad üksikus majas? Soovime teada Häädemeeste vallast 

evakueeritud A.R kohta? Mul on pakkuda kaks soojapuhurit. Teatas T.T, et veetase alaneb. 

Teatas T.T, et veetase on veelgi alanenud. J.P teatas, et Tartust hakkasid liikuma 20 

inimest koos varustusega jne. Helistaja said oma küsimustele vastused. (Pärnu maakonna 

kriisikomisjon, 2005) 

Tabel 10. Kriisiinfotelefonilt edastatava teabe sarnasuses ja erinevused tormide Gudrun ja 

Monika korral (magistritöö autori koostatud)  

 

 

 

Kriisinfotelefonilt 

edastatav teave 

 

Gudrun 

 

Monika 

 

Sarnasused 

 

Erinevused 

 

Küsimused lähedaste 

asukoha kohta. 

 

Küsimused lasteaedade 

ja koolide töökorra 

kohta. 

 

Küsimused veetõusu 

kohta. 

Küsimused 

elektrienergia 

taastamise kohta. 

 

Antakse teavet 

veetaseme languse 

kohta. 

 

Informatsioon 

saabuvate abijõudude 

kohta koos varustuse 

loeteluga. 

 

 

Küsimused Viru- 

Nigula spordihoonesse 

evakueeritute kohta. 

 

Elanike 

küsimused 

lähedaste 

asukoha 

kohta. 

 

Kriisiinfotelefon 

ja infotelefon 

suunatud 

erinevatele 

sihtgruppidele, 

teabe töötlemise 

erinevad teemad.  

Tormi Monika ajal helistasid infotelefonile peamiselt lumevangi jäänud inimeste 

lähedased, kes soovisid infot olukorra kohta: kus inimene asub, milline on tema olukord, sh 

tervis, kuidas inimese juurde pääseb.  Küsiti ka tee seisukorra ja läbitavuse kohta ning 

nende inimeste kohta, kes olid jäänud lumevangi mujal. Üks vabatahtlik pakkus oma abi 

Padaorus ning üks helistaja pakkus öömaja imikule. Mitmel korral kasutasid teabe 

saamiseks infotelefoni ka ajakirjanikud. (Ojala-Bakradze, 2013) 
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Mõlema juhtumi puhul kasutusel olnud kriisi-ja infotelefonide kaudu otsisid elanikud 

teavet oma lähedaste kohta. Tormi Gudrun ajal otsisid elanikud lisaks teavet oma 

elutegevuse paremaks korraldamiseks (lasteaedade ja koolide info) ning kriisi käigu kohta 

(kas veetase langeb?) Teisalt andsid elanikud teavet kriisi kulgemise kohta (nt veetase 

langeb) ja abi osutamise võimaluste kohta (võimalik anda soojapuhureid). Seega kujunes 

kriisiinfotelefon kahepoolseks teabekanaliks. Kuigi tormi Monika ajal loodi infotelefon 

peamiselt evakueeritute kohta info andmiseks, hakkas sellest kujunema olude sunnil aga 

kriisiinfotelefon, kuna edastatava teabe hulk ja ulatus muutusid esialgsest laiemaks (üldine 

info teede läbitavuse kohta, abi osutamise ettepanekud jms) (tabel 10). 

112 ja 110 tegevused kriisikommunikatsioonis  

Tormi Gudrun ajal olid hädaabinumbrid 112 ja 110 vahetult seotud tormiga seotud 

sündmuste teenindamisega, vastates elanikkonna hädaabiteadetele ning töödeldes neid. 

Sellele viitab asjaolu, et Pärnumaa kriisikomisjon oma pressiteates toob eraldi välja 

hädaabinumbrid 112 ja 110 probleemide korral helistamiseks ja abi saamiseks (Kivimägi, 

2005). Samast protokollist on näha, et Lääne-Eesti häirekeskus vahendas kriisikomisjonile 

operatiivselt teavet kell 12.50 hukkunud inimese kohta (Pärnu maakonna kriisikomisjon, 

2005). Seega tegelesid kriisiaegses faasis hädaabinumbrid 112 ja 110 põhiliselt operatiivset 

sekkumist vajavate kiirabi-, pääste- ja politseisündmustega. Töö autor järeldab, et 

hädaabinumbrid 112 ja 110 töötasid kõrgendatud koormusega ligemale 13 tundi, võttes 

aluseks selle, et esimese teade üleujutuse juhtumist saabus 09.01.2005 kell 01.20. 

Dokumendianalüüsi käigus ei õnnestunud välja selgitada hädaabinumbritele 112 ja 110 

laekunud kõnede arvu ja laekunud teadete täpset sisu, seetõttu ei saa kindlalt väita, milliste 

probleemidega pöörduti kriisi ajal hädaabinumbritele 112 ja 110 ning millisel määral 

jagasid hädaabinumbrid elanikkonnale muud teavet kriisi lahendamise ja läbiviidavate 

päästetööde kohta. 

Tormi Monika ajal olid hädaabinumbrid 112 ja 110 vahetult seotud Padaoru kriisi 

teenindamisega, vastates elanikkonna hädaabiteadetele ning töödeldes neid. Kokku laekus 

hädaabinumbril ajavahemikus 09.01.2010 kell 21.00 kuni 10.01.2010 kella 15.59 Padaoru 

kriisikoldest 122 teadet (Häirekeskus, 2011). Häirekeskus (2011) toob tormi Monika 

ülevaates välja, et elanikkond laiemalt ja abivajajad sündmuskohtadel vajasid erinevat 

informatsiooni alates teede läbitavusest, päästetööde konkreetsest käigust kuni omaste 

otsimiseni ning tõenäoliselt ei olnud Häirekeskusest jagatav teave abivajajatele siiski 
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piisav, kuna ei sisaldanud konkreetset abistamise operatsiooni käiku ja oletatavat 

lumevangist vabastamise aega. Päästeameti hinnangul oli hea, et Häirekeskus pidas 

koormusele vastu ja kõnede ülevoolusüsteem töötas, samas tõdeti, et hädaabiteadete 

menetlemine oli siiski ohus (Tammearu, 2011). Ida-Eesti päästekeskus oli selles küsimuses 

kriitilisem ja tõi välja asjaolu, et hädaabiteadete menetlemine oli seoses tormiga Monika 

häiritud ning päästeteenistusel puudus ülevaade, mis Padaorus toimus (Holzmann, 2011). 

Häirekeskus lisas veel, et sündmuskoha teenindamiseks on vaja luua konkreetse 

kriisipõhine infokanal ja, et üldise hädaabinumbri 112 rakendamine sellisel eesmärgil näib 

küll vajalik, kuid seab sellega ohtu muude tekkivate või juba käimasolevate abivajaduste 

teenindamise (Häirekeskus, 2011). 

Tabel 11. 112 ja 110 tegevuste sarnasused ja erinevused tormide Gudrun ja Monika korral 

(magistritöö autori koostatud)  

 

 

112 ja 110 tegevused 

kriisi- 

kommunikatsioonis 

Gudrun Monika Sarnasused Erinevused 

 

Hädaabikõnedele 

vastamine ja 

hädaabiteadete 

menetlemine. 

 

09.01.2005 kell 

01.20 kuni 

09.01.2005 kell 

14.00 

kriisiinfotelefoni 

käivitamiseni 

probleemide 

tekkimisel elanike 

infoteadete vastu 

võtmine ja nende 

töötlemine.  

 

Hädaabikõnedele 

vastamine ja 

hädaabiteadete 

menetlemine. 

 

Padaoru kriisikoldega 

ja teeoludega 

seonduvate 

infokõnedele vastamine 

ja nende töötlemine 

teadaoleva info piires 

Padaoru sündmuse 

likvideerimiseni 

10.12.2010. kell 20.52. 

 

Hädaabinumbrid 

võtsid vastu ja 

töötlesid  Lääne-

Eesti - ja 

Padaoru 

kriisikoldega 

seonduvat 

teavet. 

 

Tormi Gudrun 

vältel võttis 112 

vastu ja töötles 

kriisikoldega 

seonduvaid 

elanikkonna 

infokõnesid 

ligemale 13 

tundi, arvates 

esimesest 

üleujutuse 

juhtumist kuni 

kriisinfotelefoni 

käivitamiseni. 

 

Tormi Monika 

vältel võttis 112 

vastu ja töötles 

kriisikoldega 

seonduvaid 

elanikkonna 

infokõnesid 

ligemale 25 

tundi, arvates 

esimesest 

teatest Padaorus 

kuni sündmuse 

lõpuni. 

Mõlema tormi ajal olid hädaabinumbrid 112 ja 110 seotud hädaabiteadetele vastamisega 

ning nende menetlemisega. Lisaks sellele võttis Häirekeskus tormi Monika ajal vastu ja 

töötles elanikkonna teateid Padaoru kriisikoldest kogu kriisi vältel (ligemale 25 tundi). 

Vaatamata sellele puudus päästeteenistusel ühest küljest terviklik ülevaade Padaorus 
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toimuvast ning teisalt ei osutunud ka Häirekeskuse poolt jagatav teave elanikele piisavaks. 

Häirekeskuse hinnangul on oluline sellistel puhkudel luua spetsiaalselt kriisi 

teenindamiseks infokanal. Tormi Gudrun ajal töötasid hädaabinumbrid 112 ja 110 

kõrgendatud koormusega ligemale 13 tundi. Siiski ei saa magistritöö autor täpsemalt välja 

tuua, millised olid hädaabinumbrite 112 ja 110 täpsed tegevused kriisikommunikatsioonis 

piisavate andmete puudumise tõttu (tabel 11). 

2.3 Kriisiinfotelefonide loomise vajaduse analüüs 

Uurimistulemuste analüüsimisel võeti aluseks ekspertide antud vastused 

kriisikommunikatsiooni praktilise kogemuse ja kriisiinfotelefoni rakendamise võimaluste 

kohta. Maanteeametis läbiviidud ekspertintervjuu juures oli kaks eksperti, nende vastuseid 

ei eristatud, vaid vaadeldi koos. Analüüsimisel on seega aluseks võetud üheksa intervjuu 

vastused. 

Kriisikommunikatsiooni praktiline kogemus 

Intervjueeritud eksperdid tõid välja ning nimetasid 25 kriisi, mille puhul on nad täitnud 

kriisi lahendamise või kriisikommunikatsiooniga seotud tööülesandeid. Ekspertide poolt 

nimetatud kriisid on toodud joonisel 5. Magistritöö autor asetas kriisid ajateljele. 

Nimetatud kriisid varieeruvad nii valdkondlikult, samuti oma ulatuselt, näiteks on 

eksperdid puutunud tööalaselt kokku üleilmsete kriisidega (nt seagripp, Jaapani 

tuumakatastroof). Ka varieeruvad kriisid, millega eksperdid on kokku puutunud, ajaliselt 

kestuselt. Näiteks kui Lääne-Eesti üleujutus kestis mõne päeva, seagripp pisut üle 

kalendrikuu, siis Aafrika seakatk seevastu aga üle aasta. 
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Joonis 5. Ekspertide nimetatud Eestit mõjutanud kriisid, mille lahendamisel nad on 

osalenud (magistritöö autori koostatud)  

Kriisikommunikatsiooni rolli olulisusele andsid kõik eksperdid üksmeelselt kõrge 

hinnangu, tuues välja, et see on „võtmetähtsusega“, „väga suur“, „äärmiselt suur“, 

„ülioluline“, „määrav“. Ekspertide arvamused kinnitasid teoreetilisi lähtekohti, et 

õigeaegne kommunikatsioon sihtgruppidega aitab kaasa elude päästmisele, kriisi kiiremale 

lahendamisele ning leevendab või hoiab ära paanikat elanikkonna hulgas (käesolev 

magistritöö lk 9-10). Intervjueeritu nr 5: /…/ see võib päästa elusid ja isegi rohkem kui 

vahetus epitsentris päästetakse /…/. Enamus eksperte tõi välja, et kriisikommunikatsiooni 

ebaõnnestumine võib raskendada kriisi lahendamist, suurendada kriisi poolt tekitatud 

kahjusid või tuua kaasa uue kriisi ning paanika. Seda kinnitavad ka teoreetilised alused 

(käesolev magistritöö lk 14-15)  Intervjueeritu nr 2: „Jaapanis toimunud tuumakatastroofi 

järel arvasid Eesti elanikud, et kiirguse vastu aitab joodipreparaat, mistõttu osteti 

mõningate Eesti piirkondade apteegid joodist tühjaks.“ Intervjueeritu nr 3: „Inimesed 

ostsid joodi enda kaitsmiseks kiirguse eest. /…/ vedela joodi manustamine seespidiselt võib 

esile kutsuda hoopiski põletushaavandeid.” Kriisikommunikatsiooni teoreetiline käsitlus 

näeb kommunikatsiooni olulist rolli ka sihtgruppide hulgas soodsa maine loomisel ja 

säilitamisel (käesolev magistritöö lk 9), sedasama tõdesid ka mitu intervjueeritud eksperti. 

Intervjueeritu nr 1: „Kriisikommunikatsioon on isegi olulisem klassikalise kriisi 
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lahendamisest, kuna edukas kommunikatsioon sihtgruppidega ja elanikkonnaga laiemalt 

suurendab usku oma riiki.” 

Teoreetilise käsitluse põhjal on edukas ja mõjus kriisikommunikatsioon õigeaegne, eri 

sihtgruppide infovajadusega arvestav, planeeritud ja põhineb koostööl (käesolev 

magistritöö lk 21-26). Eksperdid tõid välja praktilise kogemuse põhjal kuus Eestis 

esinenud kriisikommunikatsiooni kitsaskohta: kommunikatsiooni hilinemine, 

ametkondade koostöö kommunikatsiooni läbiviimisel ühe kriisi ajal, kommunikatsiooni 

juhtimine elanikkonna ja sihtgruppide suunas, kannatanute andmete kogumine ja omastele 

väljastamine, organisatsioonisisene info liikumine ja tervikvaate puudumine kriisist.  

Pea kõik eksperdid nimetasid peamise kitsaskohana kommunikatsiooni hilinemist 

elanikkonna jaoks. Hilinemise põhjuseks on olnud tihti see, et ametkonnad ei saa aru, et 

tegemist on kriisiga. Intervjueeritu nr 1: „/…/ kodanikud annavad juba infot, riigi enda 

sõnumeid aga ei ole. Kommunikatsioon käivitatakse liiga hilja, näiteks algas sündmus 

öösel kell kolm, aga kommunikatsioon algab meil päeval näiteks kell üks ja seda meedias 

ilmuvate pealkirjade järgi.“ Toodi välja, et kui viibib kommunikatsiooni algus ja 

käitumisjuhiste andmine elanikkonnale, raskendab see ka kriisi lahendamist sündmuskohal. 

Ka teoreetilised seisukohad kinnitavad, et kriisikommunikatsiooniga alustamisega 

hilinemine võib raskendada kriisi lahendamist ja jätab organisatsiooni kommunikatsioonis 

kõrvalseisjaks (käesolev magistritöö lk 15). Kommunikatsiooni hilinemist põhjendas üks 

ekspert sisekommunikatsiooni probleemidega, sest info ei liigu või ei ole 

kommunikatsiooni eest vastutajate jaoks piisavalt arusaadav. Organisatsioonsisese 

kommunikatsiooni olulisust kriiside ajal on rõhutanud ka teadlased (käesolev magistritöö 

lk 10-11). Intervjueeritu nr 8: „Me ei saa kommunikatsiooni läbiviijatena infot kätte nii 

kiiresti kui vaja ning esialgne info ei ole alati selge ja arusaadav.“ Pooled ekspertidest 

tõid välja  ametkondade vahelise puuduliku kommunikatsioonialase koostöö, kui ühe kriisi 

raames on kaasatud mitu ametkonda. Ka teoreetiline käsitlus rõhutab, et eduka 

kriisikommunikatsiooni oluline eeldus on seotud organisatsioonide vahelise koordineeritud 

tegevusega (käesolev magistritöö lk 10-11). Samuti leidis intervjuudes mitu korda ära 

märkimist, et probleeme on olnud kommunikatsiooni juhtimisega. Seoses elanikkonnale 

vajaliku infoga tõid kaks eksperti välja ka seda, et kriiside ajal on olnud problemaatiline 

kannatanute andmete kogumine ja omastele väljastamine kriisi ajal. Intervjueeritu nr 8: 

„Kui inimene ütleb haiglasse helistades, et ma olen juba nelja kohta helistanud, siis see on 
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inimesele trauma. Teisalt on see probleem ka haiglatele ja iga järgmise kõnega kasvab 

inimeses frustratsioon.“ Intervjueeritu nr 4: „/…/ keerukas on saada usaldusväärseid 

andmeid inimeste kohta, kui palju on päästetud, hukkunud ja kui palju seal üldse oli ja 

probleem on ka selles, et kui andmed koos ja antakse välja, siis ei ole need korrektsed.“ 

Üks ekspert ütles ka, et probleeme on kriisikommunikatsioonis põhjustanud see, et 

asutustel puudub kriisist tervikpilt. 

Eksperdid nimetasid Eestis kasutatud kriisikommunikatsiooni kanaleid üsna ühtmoodi 

ja loetletud kanalite rõhuasetus varieerus kriisi akuutsusest ja kestusest lähtuvalt. 

Teoreetiliste seisukohtade järgi peab kriisikommunikatsioonis kasutama võimalikult palju 

erinevaid kommunikatsiooni kanaleid, et kriisiinfo jõuaks kõigi sihtgruppideni (käesolev 

magistritöö lk 18-19).  Enamus eksperte tõi välja, et kriisikommunikatsioonis on kastutatud 

pea kõiki enamlevinud massimeedia vahendeid (televisioon, raadio, ajalehed). Samas ei 

saa ühe eksperdi hinnangul kiirelt kulgevate kriiside korral ajalehtede vahendusel 

kriisikommunikatsiooni sõnumeid levitada. Intervjueeritu nr 7: „Läbi ajalehe ei saa 

kommunikatsiooni korraldada, põhiline on raadio ja televisioon /…/ Näiteks, kui homme 

on tulemas torm, peab kommunikatsioon olema eetris juba õhtusel ajal.“ Teooria rõhutab, 

et sotsiaalmeediakanalite kriisikommunikatsioonis on möödapääsmatu (käesolev 

magistritöö lk 18, 20, 21). Ka ekspertide hinnangul on sotsiaalmeedia oluline kriisiinfo 

levitamise seisukohalt, seda nimetati kõigis läbiviidud intervjuudes. Neljas intervjuus 

nimetati kasutatud kriisikommunikatsiooni kanalina veebilehti ja seitsmes intervjuus 

kriisiinfotelefoni. Eksperdid olid seisukohal, et kõiki eelpoolnimetatud kanaleid peaks 

kriisikommunikatsioonis kasutama ka edaspidi. Lisaks tõid mõned eksperdid välja, et võiks 

kasutada ka videopildi ja tekstisõnumite edastamist ja helisignaale. 

Ametkondliku kriisiinfotelefoni käivitamise võimekust oma ametkonnapõhiselt hindas 

enamus eksperte reaalseks, kuid kõik eksperdid tõid senise praktilise kogemuse põhjal 

välja esile kerkinud probleemid. Nimelt puudub vajalik tehniline valmisolek sh 

töökeskkond, väljaõppe saanud personal ja kanali avamisel on tõenäoline ajaline viivitus. 

Intervjueeritu nr 2: „Infokõnedele vastamine oli ühele inimesele täiendav tööülesanne ja 

telefonile vastamise käis roteeruvas korras /…/ Meie töötasime ainult tööajal, inimestel 

aga on küsimusi ka õhtusel ajal.“ Intervjueeritu nr 4: „Tegelikult ei saaks me sellega 

kiirkorras hakkama, PPA-l on ööpäevaringne telefon puudu.“ Intervjueeritu nr 6: 

„Saaksime praeguse abi-ja infokeskuse baasil kriisiinfotelefoni käivitada siiski ajutiselt, 
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kuna me ei suuda katta ära tekkivaid ületunde.“ Kahes intervjuus toodi välja, et 

ametkondliku kriisiinfotelefoni avamine ei ole võimalik. Ühes intervjuus ei osatud sellele 

küsimusele vastata. 

Kriisiinfotelefoni parema kasutamise võimalused kriisikommunikatsiooni 

töövahendina 

Kõik eksperdid olid üksmeelsel seisukohal, et kriisiinfotelefonil on kriiside korral suur 

mõju nii kriisi lahendamisele kui ka elanikkonnale, sest kriisi ajal tekib elanikel palju 

küsimusi ja nad vajavad olukorra kohta lisateavet. Eksperdid tõid välja, et 

kriisiinfotelefonilt saab inimestele anda juhiseid käitumiseks ning evakuatsiooniinfot, 

nõustada ja rahustada elanikkonda ja see on üks võimalus olla kindel, et kriisiga seotud 

info jõuab sihtgrupini, sest meediatarbimise harjumused on väga erinevad. Intervjueeritu nr 

8: „Mõneti tagame kriisiinfotelefoni abil inimeste põhiseaduslikku õigust olla 

informeeritud.“ Samuti toodi välja, et hädaabinumber 112 ei tohi olla kriisi ajal ainuke 

suhtluskanal. Intervjueeritu nr 6: „Kui kriisiinfotelefone ei avata, siis peitub oht, et 112 

teenuse tase langeb suure kõnekoormuse all ja inimesed ei saa mujal nii kiiresti abi.“ 

Sarnaselt teoorias välja toodule (käesolev magistritöö lk 22-23) rõhutati, et inimesed 

otsivad infot lähedaste kohta. Intervjueeritu nr 3: „Siin on oluline pidada silmas omakseid, 

see on üks asi.“ 

Kriisi lahendamise seisukohast tõid eksperdid välja, et kriisiinfotelefoni abil on võimalik 

vältida kriisi eskaleerumist ning saada aru kriisi tegelikust geograafilisest ulatusest. Samuti 

toodi välja, et kriisiinfotelefonil on oluline roll info kogumisel võimalike vabatahtlike 

abistajate kohta ja võtta kriisi lahendajatelt, näiteks haiglatelt, ära kriisiinfo jagamise roll. 

Pea kõik eksperdid olid seisukohal, et kriisiinfotelefoni teenus peaks olema riigis 

tsentraalselt osutatav ja kriiside lahendajate poolt ühiselt kasutatav teenus ning töötama 

alati ühel ja samal telefoninumbril. Tsentraalselt osutatav kriisiinfotelefoni teenust toetab 

ka teoreetiline alus, et kriisikommunikatsioonis peab kasutama olukorra põhist lähenemist 

(käesolev magistritöö lk 18-19). Põhjuseid selleks tõid eksperdid välja mitmeid: 

ametkonnad dubleerivad teineteist erinevaid kriisiinfotelefone ühe kriisi vältel käivitades, 

inimestel, kes infot otsivad on keeruline orienteeruda, kui on palju telefone ning samuti on 

õppuste praktika põhjal mitme erineva telefoni avamine kriisi ajal aeganõudev. 

Intervjueeritu nr 1: „See on liiga oluline kriisi lahendamise aspekt… me oleme riigina liiga 
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väike, et teha eraldi. Osapooli on liiga vähe ja oleks narr öelda,et kui nii, siis helistage 

sinna või kui nii on, siis helistage sinna.“ Intervjueeritu nr 5: „Peaks olema üks ja ühine 

number, suurte kriiside korral on hea, kui kõik info on ühes keskkonnas, siis saab seda ära 

kasutada ühel või teisel puhul.“ Intervjueeritu nr 4: „/…/ arvan, et kriisiinfotelefon töötaks 

Eestis efektiivselt Häirekeskuses, aga selleks on vajalikud ka rahalised vahendid.“ Kaks 

eksperti olid arvamusel, et kriisiinfotelefoni teenus võiks olla kombineeritud versioon riigi 

ja erasektori koostööst. Ühes intervjuus oldi seisukohal, et jätkata võiks senist kriisi 

lahendaja põhist teenuse osutamist. Intervjueeritu nr 10: „Maanteeametil on ka erateenuse 

kogemus varasemalt olemas, see lõppes kahetsusväärselt Padaoru juhtumiga ja peale seda 

süsteemi muudeti. /…/ Maanteeametil on infotelefon olemas, seega võiks kriisiinfotelefoni 

teenus olla pigem ametite põhine.“ 

Teenuse rahastamise puhul olid kõik eksperdid arvamusel, et seda peaks tegema otse 

riigieelarvest. Eksperdid tõid välja, et kui iga asutus peab ise tasuma kriisiinfotelefoni eest, 

on võimalik, et seda ei hakata ikkagi kasutama raha kokkuhoiu eesmärgil ning 

kommunikatsioon ei parane. Intervjueeritu nr 3: „/…/ eelistus in riigieelarvepõhine 

käsitlus. Kui tõepoolest tahame, et oleks telefon, mis toimiks, siis oleks kõige parem 

lahendus riigieelarvest rahastatav. Kui oleks nii, et iga amet, kes peab maksma, siis ametid 

ei hakka ikkagi kasutama raha kokkuhoiu eesmärgil, siis ka kommunikatsioon ei parane.“ 

Samuti toodi välja, et riigieelarvest rahastamine annab ametile turvatunde, et riigil on 

võime selline teenus avada. Sellise lähenemise puhul on ekspertide hinnangul 

kriisiinfotelefoni avamine läbimõeldum, sest on olemas selge plaan ja volitused. Samas 

rõhutati, et tsentraalselt osutatav kriisiinfotelefoni teenus on uus teenus, mille jaoks on vaja 

vahendeid. Intervjueeritu nr 5: „/…/ see on uus teenus, seega peab selleks leidma 

vahendeid.“ Väljatoodud seisukohti toetavad ka teoreetilised alused, et 

kriisikommunikatsioon eeldab planeerimist, ettevalmistustöid ning sündmusepõhist 

lähenemist (käesolev magistritöö lk 12,14,18,19). 

2.4 Euroopa riikide kriisiinfotelefonide kasutamise kogemuse võrdlus 

Analüüsides Rootsi SOS Alarmi ja Belgia Centre de Crise baasil osutatava 

kriisiinfotelefoni teenuse mudelit, toob magistritöö autor välja olulisemad sarnasused ja 

erisused (tabel 12). 
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Tabel 12. Rootsi ja Belgia kriisiinfotelefoni teenusemudeli sarnasused ja erinevused 

(magistritöö autori koostatud) 

Tegevus Rootsi Belgia Sarnasus Erinevus 

Kriisiinfotelefoni 

teenuse eest 

vastutav ametkond 

Rootsi 

elanikkonnakaitse 

amet MSB 

Federal Public 

Service Home 

Affairs 

Kriisiinfotelefoni 

teenus on 

tsentraalselt 

hallatav 

Puuduvad 

Loomise vajadus Lisa 

kriisikommunikats

ioonikanal 

ametkondadele 

 

Mitte ajakriitiliste 

päringute 

vähendamine 

hädaabinumbril 

112 

 

Lisa 

kriisikommunikats

ioonikanal 

ametkondadele 

 

Mitte ajakriitiliste 

päringute 

vähendamine 

hädaabinumbril 

112 

 

Lisa 

kriisikommunikatsi

oonikanal 

ametkondadele 

 

Mitte ajakriitiliste 

päringute 

vähendamine 

hädaabinumbril 112 

 

Puuduvad 

Kriisiinfotelefoni 

teenuseosutaja 

Häirekeskus SOS 

Alarm riigiga 

sõlmitud lepingu 

alusel 

Crises de Centre  Teenuseosutamise 

eest vastutab 

keskne asutus 

Crises de Centre 

rendib lepingu 

alusel teenuse 

osutamiseks 

vajaliku IKT 

taristu, töökohad 

ja personali 

allhanke korras 

Kriisiinfotelefoni 

number 

Üks lühinumber  

 

Helistamisel 

kohaliku 

kõnehinna tariifiga 

Üks lühinumber  

 

Helistamisel tasuta 

Üks üleriigiline 

eritariifita 

lühinumber 

SOS Alrmil 

kasutuses lisaks 

veel pikk 

telefoninumber 

välismaalt 

helistamiseks. 

Kriisiinfotelefoni 

töörežiim 

Töötab 24/7 

infotelefonina 

Kriisi korral 

käivitatakse 

kriisitelefonina 

Tööprotsessid on 

kokku lepitud ja 

ettevalmistatud. 

Käivitatakse kriisi 

korral 

Tööprotsessid on 

kriisi ajal 

töötamiseks 

ettevalmistatud st 

teenused on 

pidevas 

valmisolekus 

SOS Alrmi 

näitel töötab 

kriisiinfotelefon 

tavapärase 

infotelefonina. 

 

Crises de Centre 

näitel on 

kriisiinfotelefoni 

teenus 24/7 

stand-by 

režiimil ja 

avatakse ainult 

kriisi korral 

Kriisiinfotelefoni 

käivitamine 

Kriisi lahendav 

asutus või 

Häirekeskus 

Kriisi lahendav 

asutus 

Teenus käivitatakse 

kriisi lahendava 

asutuse korraldusel 

SOS Alarm 

näitel võib 

kriisiinfotelefoni 

teenuse 

käivitada ka 

Häirekeskus 

Elanikkonna 

teavitamine 

numbrist 

Avalikke 

kampaaniaid ei ole 

tehtud. 

 

Numbri tuntuse 

eest vastutab 

kohalik 

Teavitamise eest 

vastutab kriisi 

lahendamise eest 

vastutav asutus.  

Avalikke 

kampaaniaid ei ole 

tehtud. 

 

SOS alarmi 

näitel vastutab 

numbri tuntuse 

eest kohalik 

omavalitus. 

 

Crises de Centre 
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omavalitsus. näitel vastutab 

numbri tuntuse 

eest kriisi 

lahendav asutus. 

Sõnumite sisu eest 

vastutaja 

Kriisi lahendav 

asutus 

Kriisi lahendav 

asutus  

Kriisi lahendav 

asutus vastutab 

sisuliste sõnumite 

ettevalmistamise 

eest 

Puuduvad 

Kriisiinfotelefoni 

teenuse 

finantseerimine 

Riigieelarvest Riigieelarvest  

püsikulud. 

Ühekordsed 

käivitamisega 

kaasnevad kulud 

katab kriisi 

lahendav asutus 

Finantseerimine on 

riigieelarve põhine 

Cris de Centre 

näitel katab 

teenuse 

osutamisega 

kaasnevad kulud 

kriisi lahendav 

asutus. 

Kriisiinfotelefoni 

kasutamine 

Ilmastikuga seotud 

juhtumid aastatel 

2013-2016 

 

Metsatulekahju 

2014 

 

Ebola 

viiruspuhang 

2014-2015 

Üleujutused ja 

elektrikatkestused 

2016 

 

Terrorismi ohuga 

seoses Brüsseli 

kõrgendatud ohu 

režiimi ajal 2015 

 

Terrorirünnak 

2016 

Mõlema näite 

puhul on leidnud 

kriisiinfotelefon 

praktikas 

kasutamist 

mitmetel juhtumitel 

Puuduvad 

Mõlema riigi näitel vastutab kriisiinfotelefoni teenuse korraldatuse eest riigi keskne asutus. 

Belgias on selleks Federal Public Service Home Affairs ja Rootsis Elanikkonnakaitse amet 

MSB. Vastutavad ametkonnad on asetanud ülesande kriisiinfotelefoni teenust osutada riigi 

kesksetele struktuuridele kelleks on Rootsis SOS Alarm
3
 ja Belgias riiklik kriisikeskus 

Crises de Centre. Teenuse osutamist viiakse läbi lepingu alusel. Ainsa erisusena tuvastas 

autor, et Crises de Centre rendib allhanke korras teenuse valmisolekut eraettevõttelt 

(töökohad, IKT taristu ja personal). Töö autorile ei ole ettevõtte nimi teada. 

Mõlemas riigis on kriisiinfotelefoni teenus loodud eesmärgiga pakkuda kriise 

lahendavatele asutustele täiendavat kanalit kriiside korral tekkiva elanikkonna 

teabevajaduse rahuldamiseks ning teisalt soovitakse seeläbi vähendada mitteaegkriitiliste 

kõnede hulka hädaabinumbril 112, kaitstes sellega kiire abi osutamise teenuse 

toimepidevust. 

Rootsi ja Belgia näitel on kasutusel kriisiinfotelefoni teenuse osutamiseks nelja ja 

viiekohalised lühinumbrid. Rootsis 113 13 ja Belgias 1771. Lisaks sellele on Belgias 

kasutusel ka kuuekohaline pikk telefoninumber, mis mõeldud helistamaks 

kriisiinfotelefonile välisriikidest. Olulise sarnasusena toob töö autor välja, et kuigi 

                                                 
3
 Eesti Häirekeskuse analoog 
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lühinumbrile 113 13 kehtib kohaliku kõnehinna tariif ja 1771 on helistajale tasuta, ei ole 

kummagi puhul rakendatud eritariifi. 

Kriisiinfotelefoni töörežiimi seisukohast on nii Rootsi kui Belgia näite varal tegemist 

pidevas valmisolekus teenusega, et alustada võimalikult kiiresti elanikkonna teenindamist 

kriisi puhkedes. Erisusena toob autor välja, et Rootsis töötab 113 13 kriisiinfotelefon 24/7 

tavainfotelefonina, kuid Belgias avatakse kriisiinfotelefon 1771 ainult kriisi korral. Muul 

ajal ei ole telefoninumber aktiveeritud. 

Kriisiinfotelefoni avamisel on mõlemas riigis töökorraldus, mille kohaselt kriisiinfotelefoni 

avamise korralduse annab kriisi lahendav asutus. Ainsa erisusena on Rootsi näitel võimalik 

kriisiinfotelefoni käivitamine läbi viia ka SOS Alarmi enda initsiatiivil. 

Elanikkonna teavitamise kohustus kriisi ajal kasutuselolevast kriisiinfotelefoni numbrist ei 

lasu teenuseosutajal, vaid Rootsi näitel kohalikul omavalitsusel ning Belgia näitel kriisi 

lahendaval asutusel. Sarnaselt on lahendatud ära ka elanikkonnale edastatava teabe sisu ja 

ulatus. Nii Rootsi kui Belgia näitel on sõnumite sisuliseks ettevalmistajaks teenust kasutav 

osapool, mitte kriisiinfotelefoni teenuse osutaja.  

Nii Rootsis kui ka Belgias on kriisiinfotelefon kui riiklik teenus finantseeritud otse 

riigieelarvest. Erisusena on Belgias see, et kriisi lahendav asutus katab allhanke korras 

renditud teenuse osutajale need otsesed kulutused, mis tekkivad kriisi ajal seoses 

kriisiinfotelefoni vahetu kasutamisega. Näiteks sidekulud, personali töötunnid jms. 

Mõlemas riigis on kriisiinfotelefon olnud praktilises kasutuses. Rootsis näiteks 

ilmastikuoludest tingitud kriiside korral aastatel 2013 kuni 2016, samuti Rootsis aset 

leidnud metsatulekahju korral aastal 2014 ning Ebola viiruse puhangu puhul aastatel 2014 

kuni 2015. Belgiast on näited üleujutuste ja elektrikatkestuste ajal 2016, terrorismi ohuga 

seoses Brüsseli kõrgendatud ohurežiimi kehtestamisega seoses 2015 ning märtsis 2016 

asetleidnud terrorirünnakutega seoses. 
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3. KRIISIINFOTELEFONI MUDELI LÄHTEKOHAD 

3.1 Uurimistulemuste järeldused  

Teoreetilistele seisukohtadele tuginedes toob autor välja, et kriisikommunikatsiooni 

käsitletakse oma olemuselt kahel erineval viisil. Ühest küljest organisatsiooni tavapärase 

kommunikatsiooni osana, keskendudes organisatsioonide maine loomisele ja säilitamisele 

kriiside ajal (käesolev magistritöö lk 9-10). Teisest küljest jällegi kriisireguleerimise osana, 

keskendudes kriiside kiirele lahendamisele (käesolev magistritöö lk 9-10). Järjest enam on 

hakatud rõhutama kriisikommunikatsiooni olulisust just kriiside lahendamise seisukohast 

ning seetõttu pöörama tähelepanu enam elanikkonnaga suhtlemisele (käesolev magistritöö 

lk 9). Autorid nendivad, et efektiivne kriisikommunikatsioon võimaldab inimestel endil 

astuda samme elude päästmiseks, kahjude ja inimkannatuste vähendamiseks ning 

taastetöödeks (käesolev magistritöö lk 9). Ühtlasi tõdetakse, et mitte õigeaegne, tõhus ja -

mõjus kriisikommunikatsioon võib kriisi tagajärgi raskemaks muuta (käesolev magistritöö 

lk 15, 17). Sarnasel seisukohal on uuringu käigus intervjueeritud eksperdid, kes nimetasid, 

et õigeaegne kommunikatsioon sihtgruppidega aitab kaasa elude päästmisele, kriisi 

kiiremale lahendamisele ning leevendab või hoiab ära paanikat (käesolev magistritöö lk 

45). Samuti nõustusid eksperdid, et kriisikommunikatsiooni ebaõnnestumine võib 

raskendada kriisi lahendamist (käesolev magistritöö lk 45). Teooriale tuginedes toob autor 

välja, et kriisikommunikatsioon ei ole veel muutunud kriiside reguleerimise lahutamatuks 

osaks ning seda on vaja jätkuvalt edasi arendada (käesolev magistritöö lk 15). Arendamise 

vajadusele viitasid autori poolt intervjueeritavad eksperdid, kes tõid intervjuude käigus 

välja kuus olulisemat kitsaskohta praktilisel kriisikommunikatsiooni läbiviimisel Eestis 

(käesolev magistritöö lk 46). Enamus eksperte tõi välja kitsaskohana kommunikatsiooni 

hilinemise, pooled eksperdid tõid kitsaskohana välja ametkondade vahelise koostöö 

kommunikatsiooni läbiviimisel ühe kriisi ajal ning pea pooled ekspertidest viitasid 

kitsaskohale kommunikatsiooni juhtimisel elanikkonna ja sihtgruppide suunas. Osa 

eksperte tõi välja kitsaskohana kannatanute andmete kogumise ja omastele väljastamist, 

organisatsioonisisest info liikumise ja tervikvaate puudumise kriisist. Tuginedes 

eeltoodule teeb töö autor järelduse, et kriisikommunikatsiooni tuleb kriiside 

lahendamise seisukohast pidada oluliseks ning esinevate praktiliste kitsaskohtade 

kõrvaldamiseks Eestis edasi arendada. 
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Teoreetilised allikad toovad välja kahte erinevat liiki kriisidega seonduvat 

kommunikatsiooni. Selle kohaselt kriiside eelset ohtudest teavitamist loetakse 

eraldiseisvaks kommunikatsiooni haruks ehk riskikommunikatsiooniks ning kriiside aegset 

kommunikatsiooni kriisikommunikatsiooniks (käesolev magistritöö lk 14-15). Ka selles 

küsimuses ei ole teooriate autorid ühel meelel. Ühed leiavad, et riskikommunikatsioon on 

eraldiseisev kommunikatsiooni haru ning teised, et riskikommunikatsioon on 

kriisikommunikatsiooni lahutamatu osa (käesolev magistritöö lk 14-15). Vaatamata sellele 

tõdevad autorid, et kriiskommunikatsiooni üks etapp on erinevate sihtgruppide ohu eest 

hoiatamine, mis peab olema õigeaegne, asjakohane, tõhus ja mõjus (käesolev magistritöö 

lk 17). Dokumendi analüüsi käigus selgitas töö autor välja, et tormide Gudrun ja Monika 

korral esines kitsaskohti elanikkonna varajasel ohust teavitamisel. Vaatamata sellele, et 

hoiatavad sõnumid kriisikommunikatsiooni sihtgruppidele edastati, ei olnud tormi Gudrun 

korral edastatava ohusõnumi sisu sihtgruppidele arusaadav st asjakohane ning tormi 

Monika korral hilineti elutähtsa teenuse katkestusest teavitamisega st katkestuse teabe 

edastamine ei olnud õigeaegne (käesolev magistritöö lk 34-35). See omakorda tõi kaasa 

olukorra, kus ühelt poolt elanikkonnale ja teisalt kriise lahendavatele organisatsioonidele 

saabusid tormi tagajärjed mõlema tormi korral ootamatult ning kriisiga seotud osapooled 

(kriiside lahendajad ja elanikkond) ei olnud saabuvate tagajärgedega tegelemiseks 

ettevalmistatud. Kuigi teoreetilised alused toovad välja ja rõhutavad, et kriis on ootamatu 

oht (käesolev magistritöö lk 8) ja kriisikommunikatsiooni lahutamatu osa on õigeaegse 

reageerimise kavandamine ning ootamatusega arvestamine (käesolev magistritöö lk 14), 

siis esineb sellega autorite arvates veel siiski probleeme. Probleemidena nimetavad autorid 

just kriisiinfo sõnumite edastamisega hilinemist (käesolev magistritöö lk 24-25) ja 

sõnumite mõistetavust (käesolev magistritöö lk 10, 20). Dokumendianalüüsi käigus 

tuvastas töö autor, et tulenevalt ootamatult saabunud kriisi tagajärgedest tormide Gudrun ja 

Monika puhul alustati kriisikommunikatsiooni hoiatamise etapile järgnevat, kriisiinfo 

edastamise, etappi hilinemisega mitmeid tunde (käesolev magistritöö lk 35-36). 

Intervjueeritud eksperdid kinnitasid eelpooltoodut ja tõid ühe praktikas esineva 

kitsaskohana välja samuti kommunikatsiooni hilinemise (käesolev magistritöö lk 46-47). 

Hilinemise põhjustena nimetasid eksperdid kriisi äratundmise probleeme, info 

arusaadavuse probleeme ja info liikumise probleeme (käesolev magistritöö lk 46). 

Eeltoodust teeb autor järelduse, et kriisikommunikatsiooni edukas läbiviimine eeldab 

ootamatustega arvestamist ning selleks tuleb organisatsioonidel teha eelnevalt 
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ettevalmistusi, alustamaks nii varajast ohust teavitamist kui ka kriisiinfo edastamist 

sihtgruppidele võimalikult kiiresti ja arusaadavalt. 

Dokumendianalüüsi käigus leidis autor, et mõlema tormi korral osales 

kriisikommunikatsioonis kriisisõnumite edastamisel mitte üks, vaid kokku kuni seitse 

erinevat ametiasutust ja organisatsiooni kolme ministeeriumi valitsemisealast 

(Siseministeerium, Keskkonnaministeerium ja Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium) (käesolev magistritöö lk 37). Dokumentide alusel on 

võimalik välja tuua, et ametiasutused tegid kommunikatsiooni läbiviimisel koostööd, 

koostades elanikkonnale ühiseid sõnumeid (käesolev magistritöö lk 36-37). Teisalt tuvastas 

autor ka kitsaskohti ametkondade koostöö tegemisel, mille kohaselt ei olnud tormi Gudrun 

korral ametkondade vahel vahetatav info piisavalt arusaadav ja tormi Monika puhul 

tuvastas autor sootuks info mitteliikumist partnerasutuste vahel. Kitsaskohale ametkondade 

vahelise koostöö tegemisel kriisikommunikatsiooni läbiviimisel viitasid ka pooled 

intervjueeritud eksperdid (käesolev magistritöö lk 46-47). Nad nimetasid koostöö 

tegemisel kitsaskohana olukordi kus ühe ja sama kriisi lahendamisega on seotud mitmed 

ametkonnad. Kriisikommunikatsiooni teooria toob välja, et tänapäevaste kriiside keerukus 

nõuab nende lahendamisel juba organisatsioonide ühiseid kommunikatsiooni strateegiaid, 

mis vastaksid võimalikult hästi kõikide sihtgruppide ootustele ja seda erinevat tüüpi 

kriiside korral ning nende erinevates etappides (käesolev magistritöö lk 16). Samuti 

rõhutab teooria, et siinjuures mängivad olulist rolli vahendid, väljaõpe ja samuti piisava 

hulga professionaalsete ekspertide olemasolu (käesolev magistritöö lk 16). Tähtsaks tuleb 

pidada kriisi monitoorimisega seotud tegevusi kogu kriisi vältel (käesolev magistritöö lk 

10,13-16). Eeltoodust tulenevalt järeldab töö autor, et kriisikommunikatsiooni 

praktilisel läbiviimisel esineb Eestis ametkondade vahelises koostöös kitsaskohti. 

Seetõttu on tähtis kriise lahendavatel organisatsoonidel koostöös eelnevalt paremini 

ette valmistada kriisikommunikatsiooni ühine läbiviimine ja kriisiinfo pidev seire, 

võttes siinjuures arvesse selleks vajaminevaid vahendeid, vajaliku väljaõppe ja 

professionaalsete ekspertide olemasolu. 

Teoreetiliste aluste seisukohast tuleb organisatsioonidel kriisikommunikatsiooni 

läbiviimisel defineerida infot vajavad sihtgrupid ning püüda kanalite valiku kaudu jõuda 

kriisisõnumitega võimalikult paljude sihtgruppideni (käesolev magistritöö lk 18-19). 

Kommunikatsioonikanalite valik sõltub kriisi olemusest, kriisi ajast, kriisi ulatusest ja 
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kestusest. Samuti sõltub kanalite valik sellest, kus inimesed asuvad, milline on nende 

vanus, kui palju on mõjutatud inimesi, milline on nende rassiline kuuluvus, keelerühm, 

milline on inimeste infovajadus, milline on info otsimise harjumus, varasem kogemus ja 

riski tajumine (käesolev magistritöö lk 19-21). Seetõttu nimetavad teadlased 

kõikvõimalikke kanaleid kriisikommunikatsiooni läbiviimisel. Teadlased rõhutavad, et 

inimesed hakkavad hankima teavet ka viisidel, millega nad on harjunud sh helistama 

ametkondadele, saamaks usaldusväärset teavet massimeedia kõrval (käesolev magistritöö 

lk 20-21). Seetõttu soovitavad teadlased kriise lahendavatel organisatsioonidel sellega 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisel arvestada. Töö autor tuvastas dokumendianalüüs 

käigus, et tormide Gudrun ja Monika korral oli kasutusel esmalt hädaabinumber 112, 

seejärel massimeedia, ametkondlikud infotelefonid ning hilisemalt juba erinevate 

sihtgruppide jaoks kriisi ajal käivitatud info-ja kriisiinfotelefonid, samuti ametkondade 

veebikeskkonnad (käesolev magistritöö lk 38-39). Eeltoodut toetasid ka valdav osa 

intervjueeritud eksperte, kes tõid välja vajaduse kriisikommunikatsiooni läbiviimisel 

kasutada kõikvõimalikke kanaleid ning enamus eksperte nimetas ühe olulise kanalina ka 

kriisiinfotelefoni (käesolev magistritöö lk 47-48). Eeltoodut arvesse võttes järeldab töö 

autor, et kriisikommunikatsiooni läbiviimisel on organisatsioonidel vaja kasutada 

sõltuvalt kriisi olemusest ja sihtgruppide vajadusest tulenevalt erinevaid 

kommunikatsioonikanaleid (massimeedia, kodulehed, sotsiaalmeedia). Ühe sellise 

kanalina tuleb kasutada kriisiinfotelefoni. 

Eesti Vabariigis on kriiside lahendamisel kasutusel detsentraliseeritud töökorraldus, mille 

kohaselt on kriiside lahendamine organisatsioonide vahel tegevusvaldkondade põhiselt ära 

jagatud. Seetõttu iga enda valdkonna põhist kriisi lahendav organisatsioon kujundab, 

arendab ja kriiside ajal viib läbi riski-ja kriisikommunikatsiooni oma organisatsiooni 

tegevusvaldkonnast ja vajadustest lähtuvalt ning avab ühe kriisikommunikatsiooni kanalina 

kriisiinfotelefoni. Enamus intervjueeritud eksperte tõi välja, et ametkonnad on võimelised 

kriisiinfotelefone kriiside ajal küll käivitama, kuid tõid välja praktikas sellega seoses 

esilekerkivaid probleeme. Probleemidena loetleti tehnilise valmisoleku sh töökeskkonna ja 

väljaõppe saanud personali puudumist, mistõttu peeti tõenäoliseks kriisiinfotelefoni 

käivitamise ajalist viivitust (käesolev magistritöö lk 47-48). Kaks eksperti nentisid, et 

ametkond ei ole saaks selle ülesandega kriisi ajal hakkama (käesolev magistritöö lk 48). 

Dokumendianalüüsi tulemusel selgus, et tormide Gudrun ja Monika ajal kriisiinfotelefoni 

käivitamine võttis aega 5-7 tundi (käesolev magistritöö lk 40). Kriisikommunikatsiooni 
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läbiviimise ajalisest seisukohast on teooria autorid üsna kriitilised ja nendivad, et 

ametkonnad on liialt aeglased info edastamisel ja vaatamata sellele, et sündmuse kohta 

puudub laialdane ülevaade, on oluline, et kommunikatsioon algaks nii kiiresti kui võimalik 

ning infot täiendatakse selle lisandudes. Elanikkonnal peab olema teadmine, et kriisiga 

tegeletakse ja kõikidest hoolitakse (käesolev magistritöö lk 24-25). Eeltoodust järeldab 

autor, et kuigi ametkonnad on suutelised kriiside korral kriisiinfotelefone 

elanikkonna teabevajaduse rahuldamiseks ja rahustamiseks iseseisvalt käivitama, siis 

praktikas kujuneb see probleemseks ja aeganõudvaks ning kriisiinfotelefoni teenus 

kujuneb oma kvaliteedilt ja kättesaadavuse seisukohast valdkonniti erinevaks (erinev 

telefoninumber, erinev hulk kõnedele vastajaid jne). 

Kriisiinfotelefoni kasutamise seisukohast tõid intervjueeritud eksperdid üksmeelselt välja, 

et kriisiinfotelefoni teenusel on suur mõju ja seda kahest vaatenurgast vaadates. Esmalt 

elanikkonna vaatenurgast ja teisalt kriiside lahendamise vaatenurgast (käesolev magistritöö 

lk 48). Elanike vaatenurgast tõid eksperdid välja, et kriiside ajal tekib elanikel palju 

küsimusi ning nad vajavad seetõttu lisateavet. Kriisiinfotelefon on üks võimalus 

elanikkonda rahustada, leides nende küsimustele vastused ning see on ka üks võimalus 

jõuda vajaliku sihtgrupini, kellel on väljakujunenud oma harjumus infot telefoni teel 

hankida. Kaks eksperti tõid välja, et inimesed hakkavad kriiside ajal otsima infot oma 

lähedaste kohta. Kriiside lahendamise vaatenurgast tõid eksperdid välja, et 

kriisiinfotelefoni abil on võimalik vältida kriiside eskaleerumist ning saada paremini aru 

kriisi tegelikust geograafilisest ulatusest. Samuti märgiti kriisiinfotelefoni rolli olulisust 

info hankimisel vabatahtlike kriisitöödel osalejate kohta ning võtta haiglatelt ära kriisiinfo 

(kannatanute asukoha) jagamise roll kriisi ajal. (käesolev magistritöö lk 49) 

Dokumendianalüüsi tulemusel tuvastas autor, et mõlema tormi korral hakkasid inimesed 

otsima infot oma lähedaste kohta, teavet toimuva kriisi kohta, pakkuma abi kriisitöödeks ja 

andma lisainfot kriisi kulgemise erinevate aspektide kohta (käesolev magistritöö lk 41-42). 

Kuigi tormi Monika korral oli kasutusel peamiselt evakueeritud inimeste teabe jagamiseks 

mõeldud infotelefon, hakkasid elanikud seda aegamööda kasutama kui kriisiinfotelefoni, 

andes ise teavet ja hankides teavet kriisi kohta (käesolev magistritöö lk 41-42). Eeltoodut 

toetavad teoreetilised alused, mille kohaselt tekkib kriiside ajal nelja erinevat tüüpi 

kriisiinfo voogu. Nendeks on abi ja omaste otsimine, riigi tegevuse kommenteerimine, info 

hankimine toimuva kriisi kohta ning abi pakkumised kriiside lahendamiseks (käesolev 

magistritöö lk 22-23). Siit teeb autor järelduse, et kriiside ajal on oluline tähelepanu 
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pöörata eelkõige teabevahetuse kahele aspektile – info saamisele ja info andmisele. 

Esmalt vajavad  elanikud teavet toimuva kriisi ja oma lähedaste kohta. Teisalt tekib 

elanike hulgas soov anda ametkondadele lisateavet kriisi kulgemise erinevate 

aspektide kohta ja soov osutada abi kriisitöödel. 

Töö autor tegi dokumendianalüüsi tulemusel kindlaks, et mõlema tormi vältel töötasid 

hädaabinumbrid 112 ja 110 kahe ülesandega. Hädaabinumbrid vastasid hädaabiteadetele 

ning töötlesid neid ning samas vastasid elanikkonna muudele infopäringutele toimuva 

kriisi kohta. Tormi Gudrun vältel täideti kahte ülesannet kuni kriisiinfotelefoni 

käivitamiseni ning tormi Monika vältel täideti kahte ülesannet kriisi lõpuni Padaorus. 

Lumetormi Monika hilisemal hindamisel tõdeti, et vaatamata sellele, et hädaabinumber 

112 töötas ja pidas koormusele vastu, ei olnud tõenäoliselt hädaabinumbrilt saadav teave 

elanikele piisav ning 112 kiire abi osutamise teenus oli häiritud. (käesolev magistritöö lk 

42-44) Intervjuude analüüsi käigus selgus, et hädaabinumber 112 ei tohi olla kriisi ajal 

ainuke suhtluskanal. Põhjusena nimetati asjaolu, et sellisel juhul seatakse suure tekkiva 

kõnekoormuse tõttu ohtu teiste abivajajate teenindamine mujal Eestis (käesolev 

magistritöö lk 48). Väliriikide praktika analüüsi käigus selgitas autor välja, et nii Belgias 

kui ka Rootsis on kriisi lahendaval asutusel võimalik käivitada ettevalmistatud üleriiklik 

kriisiinfotelefon, mille abil on ametkonnal võimalik elanikkonda teavitada, aidates seeläbi 

vähendada hädaabinumbritele laekuvate mitteaegkriitiliste kõnede hulka (käesolev 

magistritöö lk 49-52). Sellest teeb autor järelduse, et kriiside ajal ei saa kasutada 

hädaabinumbrit 112 ainukese vahetu suhtluse kanalina ja seda kahest aspektis 

lähtudes. Esmalt sellepärast, et elanikkonna kasvava teabevajaduse tõttu seatakse 

ohtu kiire abi osutamine teistele elanikele ning teisalt seetõttu, et üks kanal ei suuda 

rahuldada elanikkonna teabevajadust vajaliku kvaliteediga.  

Pea kõik eksperdid olid ühisel seisukohal, et Eestis on vajadus luua üks üleriigiline 

tsentraalselt osutatav kriisiinfotelefoni teenus, mis oleks kriiside lahendajate poolt ühiselt 

kasutatav ning olema elanikkonnale kättesaadav alati ühe ja sama telefoninumbriga 

(käesolev magistritöö lk 48-49). Eksperdid tõid põhjendustena välja, et ühest küljest on 

elanikkonnal keeruline orienteeruda olukorras, kus mitmed ametkonnad avavad 

kriisiinfotelefonid erinevate telefoninumbritega ühe ja sama kriisi ajal ja teisalt 

ametkonnad seda tehes dubleerivad teineteist. Analüüsides väliriikide praktikat, saab välja 

tuua, et nii Rootsis kui ka Belgias on ettevalmistatud üleriigiline ja ühiselt ametkondade 
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poolt kasutatav kriisiinfotelefoni teenus, mis töötab alati ühe ja sama nelja või viiekohalise 

telefoninumbriga. Teenust osutab asutus, kellele on teenuse osutamine riigi poolt 

ülesandeks tehtud. Mõlema riigi näitel on kriisiinfotelefoni teenus kasutamiseks eelnevalt 

ettevalmistatud ning tööprotsessid kindlaks määratud. Tööprotsessid valmistab ette kriisi 

lahendav asutus ning teenus avatakse kriisi lahendava asutuse korraldusel. Mõlema näite 

kohaselt on üleriigiline kriisiinfotelefon leidnud kasutust paaril korral aastas (käesolev 

magistritöö lk 49-52). Ülaltoodust tulenevalt teeb autor järelduse, et Eestis on vajadus 

ametkondade poolt ühiselt kasutatava ja tsentraalselt osutatava kriisiinfotelefoni 

teenuse järele, mis oleks kiiresti käivitamiseks eelnevalt ettevalmistatud ning töötama 

kõikide valdkondlike kriiside korral ühe ja sama telefoninumbriga, mille avamiseks 

annab korralduse kriisi lahendamist juhtiv ametkond, mis ühtlasi vastutab ka infoga 

varustamise eest. 

Intervjueeritud eksperdid leidsid ühiselt, et kriise lahendavate asutuste poolt ühiselt 

kasutatav ja tsentraalselt osutatav ning ühte telefoninumbrit kasutav kriisiinfotelefoni 

teenus on uus teenus, millele tuleb leida rahastus. Rahastamise allika leidmise osas olid pea 

kõik eksperdid arvamusel, et teenust tuleb finantseerida otse riigieelarvest, mitte kriise 

lahendavate asutuste eelarvest. (käesolev magistritöö lk 49) Eksperdid põhjendasid seda 

asjaoluga, et kui teenust peavad hakkama finantseerima kriise lahendavad asutused, siis on 

tõenäoline, et teenust ei hakata eelarveliste vahendite kokkuhoiu eesmärgil kasutama ning 

senine olukord kriisikommunikatsiooni läbiviimisel Eestis ei parane (käesolev magistritöö 

lk 49). Samuti tõid eksperdid välja, et otse riigieelarvest rahastatav teenus annab kriise 

lahendavatele asutustele turvatunde, et riigil on võime selline teenus vajadusel kiiresti 

avada ning kriisiinfotelefoni teenus on senisest läbimõeldum (käesolev magistritöö lk 49). 

Analüüsides kahe välisriigi näiteid kriisiinfotelefoni finantseerimisel tuvastas töö autor, et 

mõlema riigi näitel finantseeritakse tsentraalselt osutatavat ja ühiselt ametkondade poolt 

kasutatavat kriisiinfotelefoni teenust riigieelarve põhiselt, kuid mõneti erinevatel alustel 

(käesolev magistritöö lk 52). Rootsi näitel saab välja tuua, et riigieelarvepõhiselt 

finantseeritakse ühtviisi nii püsikulud, mis on vajalikud teenuse ettevalmistamiseks ja 

valmisolekus hoidmiseks kui ka need kulutused, millised tekkivad teenuse vahetul 

osutamisel. Belgia näite puhul finantseerib kriisiinfotelefoni osutamisel tekkivad kulutused 

teenuse tellija ehk kriisi lahendav asutus (käesolev magistritöö lk 52). Eeltoodust 

tulenevalt teeb töö autor teha järelduse, et kriise lahendavate asutuste poolt ühiselt 

kasutatav ja tsentraalselt osutatav ning ühe telefoninumbriga kasutav 



60 

 

kriisiinfotelefoni teenust tuleb rahastada selle ettevalmistamiseks ning valmisolekus 

hoidmiseks otse riigieelarvest. Teenuse osutamisega seotud otseste kulude 

finantseerimine on võimalik ühtviisi riigieelarvest, kui ka kriisi lahendava asutuse 

eelarvest.  

3.2 Lähtekohad kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamiseks ja 

rakendamiseks 

Kriisiinfotelefoni mudeli lähtekohtade koostamisel on töö autor aluseks võtnud magistritöö 

järeldused, mis põhinevad kriisikommunikatsiooni teooria sünteesil ja empiirilise uuringu 

tulemustel. 

Kriiside puhkemisel on tõenäoline, et esmalt hakkab kriisikommunikatsiooni läbi viima 

Häirekeskus hädaabinumbri 112 kaudu. Selleks aga, et säilitada elanikkonnale kiire 

elupäästva abi osutamine ei saa kasutada hädaabinumbrit 112 ainukese vahetu suhtluse 

kanalina. Organisatsioonidel on vaja kriisikommunikatsiooni läbiviimisel käivitada 

üks kriisi põhine kommunikatsioonikanal, mis võimaldab elanikkonnale infot anda ja 

elanikkonnalt infot saada (kahepoolne suhtluse kanal). Selliseks kanaliks on üldise 

massimeedia kõrval elanikkonna igapäevast suhtlemise harjumust silmas pidades, 

kriisiinfotelefon (joonis 6). 

 

Joonis 6. Üleriigilise kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamise lähtekohad (magistritöö 

autori koostatud)  
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Muutmaks kriisiinfotelefoni kasutamiste kriisikommunikatsiooni kanalina Eestis senisest 

süsteemsemaks ja efektiivsemaks, on vaja liikuda seniselt ühe organisatsiooni põhiselt 

kriisiinfotelefoni kasutamise süsteemilt ühiselt kasutatava ja tsentraalselt hallatava 

kriisiinfotelefoni süsteemile. Teenuse tsentraalne osutamine on oluline põhjusel, et oleks 

tagatud eelnev tööprotsesside ettevalmistamine, töövahendite kohene kasutuselevõtt ning 

koolitatud personali olemasolu. Teenuse kasutamine toimub kriise lahendavate 

organisatsioonide poolt ühiselt sõltumata kriisi tüübist. Kriisi tüübist sõltub vaid 

kriisiinfotelefoni teenust kasutav ning kriisilahendamist juhtiv organisatsioon. 

Selleks, et üleriigiline kriisiinfotelefoni teenus tsentraalse osutaja ja kriise lahendavate 

organisatsioonide poolt ühiselt ette valmistada ja kiireks käivitamiseks alalises 

valmisolekus hoida on vajalik teenuse täiendav rahastamine riigieelarvest. 

Elanikkonna teavitamine ohust ning kriisi puhkedes toimuvast kriisist peab kriisiteabe 

edastus kriisiinfotelefoni vahendusel algama võimalikult varakult. See aitab kaasa kriisi 

tagajärgede leevendamisele ning elude päästmisele, aga samuti nii üksikorganisatsiooni kui 

ka kriisireguleerimise kui terviku mainele. Kriisikommunikatsiooniga hilinemine jätab 

organisatsiooni kommunikatsioonis pealtvaatajate hulka ja kujundab elanikkonnas 

negatiivset hoiakud riigi vastu. Elanikkonna sihtgruppidele edastatav kriisiinfo peab olema 

detailne, kuid eelkõige arusaadav, muul juhul ei saavutata elanikkonna hulgas soovitud 

käitumist ning kriise lahendavad organisatsioonid ei saa kriiside lahendamiseks vajalikku 

lisateavet.  

Kriisiinfotelefon võimalikult kiire käivitamine eeldab selle eelnevat ettevalmistamist 

tsentraalse teenuseosutaja ja kriise lahendavate organisatsioonide poolt ühiselt.  

Ettevalmistamisel on võtmetähtsusega: 

 vajaliku hulga ekspertide olemasolu  

 nende eelnev väljaõpe  

 töövahendite (töökeskkond ja info-ja kommunikatsioonitehnoloogilised 

lahendused) olemasolu 

 elanikkonna teabevajaduse analüüs tüüpkriisides 

Kriiside ajal tekib kriise lahendavate organisatsioonide ja elanikkonna sihtgruppide ning 

elanike endi suhtluses kahesuunaline kriisiinfo voog. Esmalt vajavad elanikud teavet 
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toimuva kriisi kohta ning esmaseid käitumisjuhiseid ja  teavet oma lähedaste kohta. Teisalt 

annavad elanikud organisatsioonidele lisateavet kriisi kulgemise erinevate aspektide kohta 

ning pakuvad vabatahtlikku abi kriisitöödel. Seetõttu on oluline tähelepanu pöörata 

ettevalmistamise käigus: 

 kriisiinfotelefoni avamise protseduuride kokkuleppimine 

 kes ja kuidas annab teavet kriisiinfotelefonile 

 kuidas ja kellele annab elanikkonnalt vastuvõetud teavet kriisiinfotelefon 

 elanikkonnale edastatavate käitumisjuhiste väljatöötamine,  

 lähedaste kohta teabe kogumine ja edastamine  

Ühiselt kasutatav ja tsentraalselt hallatav kriisiinfotelefoni teenuse osutamine peab 

toimuma sõltumata kriisi tüübist alati ühe ja sama telefoninumbri vahendusel, mis aitab 

kriisiinfot edastada vajalikele sihtgruppidele (joonis 6). Ühel ja samal telefoninumbril 

osutatav teenus aitab kaasa selle suuremale kasutusele elanikkonna hulgas just 

telefoninumbri kui kontakti tuntuse kaudu. Erinevate kriiside ajal erinevate 

telefoninumbrite kasutamine kriisiinfotelefoni numbrina tekitab elanikkonna hulgas 

segadust. 

Kriisiinfotelefoni töötamisel tuleb luua töökorraldus, kus sihtgruppidelt laekuv täiendav 

teave oleks kriise lahendavatel organisatsioonidel pidevalt seiratud. See loob võimaluse 

tuvastada elanikkonna sihtgruppide hulgas tekkivat teabevajadust. See annab võimaluse 

kriisi lahendavale organisatsioonile tavapärase kriisikommunikatsiooni kanalite 

(massimeedia, veebileht, sotsiaalmeedia) kaudu edastatavat kriisiteavet täiendada ja 

vajadusel arusadavamaks muuta. 

Kriisiinfotelefoni töökorraldus peab võimaldama kriise lahendavatel organisatsioonidel 

edastada kriisiinfotelefonile oma valdkonna analüüsitud kriisiga seonduvat teavet, mida 

kriisiinfotelefonilt saab elanikele vajadusel edastada. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärk on selgitada välja kriisiinfotelefoni kui kriisikommunikatsioonikanali 

senine kasutamine ja selle parema kasutamise võimalused Eestis. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor kolm uurimisülesannet. Esimese 

uurimisülesande täitmiseks analüüsiti esimeses peatükis kriisikommunikatsiooni 

teoreetilist käsitlust lähtudes kriisikommunikatsiooni kanalitest ja elanikkonna 

teabevajadusest. Selgus, et kriisikommunikatsioon vajab kriisi lahendamiste eest 

vastutavates organisatsioonides jätkuvat edasiarendamist lähtudes järjest enam elanikkonna 

teabevajadusest kriiside korral, mitte niivõrd organisatsioonide vajadustest. 

Organisatsioonidel tuleb kriisiinfo sihtgruppideni viimiseks võtta kasutusele võimalikult 

lühikese ajakuluga võimalikult suur hulk kriisikommunikatsiooni kanaleid ja seda sõltuvalt 

kriisi tüübist, ulatusest ja iseloomust ning sihtgruppide vajadusest. Organisatsioonidel tuleb 

arvestada elanikkonna teabehankimise harjumustega ning seetõttu kasutada muu 

massimeedia kõrval ühe kriisiinfokanalina kriisiinfotelefoni. Tänapäevased kriisid nõuavad 

organisatsioonidelt senisest enam koostööd kriisikommunikatsiooni läbiviimisel ning 

edastatavad kriisiinfo sõnumid peavad olema mitte ainult faktiliselt korrektsed, vaid ka 

erinevatele sihtgruppidele arusaadavad. Tänapäevane kriisikommunikatsioon defineerib 

kriisiinfo sihtgruppidena mitte ainult elanikkonda, vaid ka organisatsiooni enda liikmeid 

(sisekommunikatsioon), partnerorganisatsioone ning kriisidele reageerijaid. 

Teise uurimisülesande täitmiseks analüüsiti üleriigilise kriisiinfotelefoni kui 

kriisikommunikatsiooni kanali loomise vajadust kriiside korral. Selleks analüüsis töö autor  

kriisikommunikatsiooni läbiviimist kahe kriisi (tormid Gudrun ja Monika) näitel. Senise 

kriisikommunikatsiooni läbiviimise kogemuse ning kriisiinfotelefoni loomise vajaduse 

teadasaamiseks viis autor läbi 9 ekspertintervjuud kriise lahendavate organisatsioonide 

esindajatega nelja erineva ministeeriumi valitsemisalast (Sotsiaalministeerium, 

Siseministeerium, Keskkonnaministeerium ning Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeerium). Ekspertide valik andis autorile võimaluse hõlmata töösse 

27 kriisitüübist 21. Intervjueeritute valimisse kaasati ühtlasi Siseministeerium, kelle 

ülesandeks on kriisireguleerimise koordineerimine Eesti Vabariigis. Töö autor võrdles 

kriisiinfotelefonide kasutamise praktilist kogemust Belgia ja Rootsi näitel. 
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Kolmanda uurimisülesande täitmiseks viis töö autor läbi teoreetiliste aluste ja 

kriisiinfotelefoni praktilise kasutamise ning selle vajaduse ja toimimise põhimõtete 

sünteesi ning sõnastas uuringu järeldused. Peamised järeldused, milleni magistritöö autor 

jõudis teoreetiliste seisukohtade ja empiirilise uuringu analüüsi tulemusel on: 

 Selleks, et kiirendada kriiside lahendamist ja leevendada kriiside poolt tekitatavaid 

tagajärgi tuleb pidada kriisikommunikatsiooni oluliseks organisatsiooni tegevuseks 

ning seda tuleb Eestis edasi arendada. 

 Elanikud vajavad teavet toimuva kriisi kohta ja oma lähedaste kohta. Teisalt tekib 

elanike hulgas soov anda organisatsioonidele lisateavet kriisi kulgemise erinevate 

aspektide kohta ja soov osutada abi kriisitöödel. Selleks on organisatsioonidel vaja 

kriisikommunikatsiooni läbiviimisel pöörata tähelepanu info andmisele ja info 

saamisele. 

 Selleks, et säilitada elanikkonnale kiire elupäästva abi osutamine ja selleks, et tõsta 

infovahetuse kvaliteeti kriiside korral, ei saa kasutada hädaabinumbrit 112 ainukese 

vahetu suhtluse kanalina. 

 Selleks, et olla edukad kriisikommunikatsiooni läbiviimisel, tuleb 

organisatsioonidel arvestada ootamatustega ning selleks teha eelnevalt 

ettevalmistusi, alustamaks  varajast ohust teavitamist ja kriisiinfo edastamist 

sihtgruppidele võimalikult kiiresti ja arusaadavalt. 

 Selleks, et kriisidega seotud organisatsioonide poolt väljastatav kriisiteave ühe ja 

sama kriisi raames vastaks enim kõikide sihtgruppide ootustele ning toimuks 

kriisiinfo pidev seire, on oluline kriisiga seotud organisatsoonide koostöö paremini 

eelnevalt ette valmistada, kavandades siinjuures selleks vajaminevaid vahendeid, 

vajaliku väljaõpet ja professionaalsete ekspertide olemasolu. 

 Selleks, et kriisisõnumid jõuaksid võimalikult paljude sihtgruppideni, on 

organisatsioonidel vaja kasutada sõltuvalt kriisi olemusest ja sihtgruppide 

vajadusest võimalikult palju erinevaid kommunikatsioonikanaleid (nt massimeedia, 

kodulehed, sotsiaalmeedia, kriisiinfotelefoni). 

 Kriiside lahendamisega tegelevad organisatsioonid Eestis on suutelised kriiside 

korral kriisiinfotelefone iseseisvalt käivitama.   

 Erinevate organisatsioonide poolt kriisiinfotelefonide käivitamine kujuneb 

aeganõudvaks ning kriisiinfotelefoni kaudu osutatav teenus kujuneb oma 
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kvaliteedilt ja kättesaadavuselt erinevaks (erinev telefoninumber, erinev hulk 

kõnedele vastajaid jne). 

 Selleks, et kriisiinfotelefon vajadusel kiiresti käivitada, on organisatsioonidel 

vajalik kriisiinfotelefoni teenus eelnevalt ühiselt koostöös ette valmistada. Eestis on 

vajalik luua eelnevalt ettevalmistatud tsentraalselt hallatav kriisiinfotelefoni teenus, 

mis oleks ametkondade poolt ühiselt kasutatav, kiirelt käivitatav ja ning töötama 

kõikide kriiside korral ühe ja sama telefoninumbriga. 

 Selleks, et üleriigiline teenus kriisiinfotelefoni teenus ette valmistada ja alalises 

valmisolekus hoida, on vajalik teenuse rahastamine riigieelarvest. 

Lähtudes järeldustest, mis tulenesid kriisikommunikatsiooni teooria analüüsi ja 

kriisiinfotelefonide praktilise kasutamise-, kriisiinfotelefoni loomise vajaduse- ning 

välisriikide vastava praktika analüüsi sünteesi tulemusel, koostas magistritöö autor 

lähtekohad kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis. 

Lähtealustest nähtub, et kriisiinfotelefoni süsteemsemaks ja efektiivsemaks kasutamiseks 

on vajadus kriisikommunikatsiooni Eestis edasi arendada minnes seniselt, ühe 

organisatsiooni põhiselt kriisiinfotelefoni kasutamise süsteemilt, üle ühiselt kasutatava ja 

tsentraalselt hallatava kriisiinfotelefoni süsteemile. Kaasaegsed kriisid nõuavad 

organisatsioonidelt järjest tihedamat kriisikommunikatsioonialast koostööd, mis nõuab 

kriisiinformatsiooni edastamisel ühe kriisi raames organisatsioonidelt senisest 

süsteemsemat lähenemist. Eestis on vajalik kasutusele võtta eelnevalt ettevalmistatud, 

tsentraalselt hallatav, kriise lahendavate organisatsioonide poolt ühiselt kasutatav, ühel ja 

samal telefoninumbril töötav ning riigieelarvest rahastatav kriisiinfotelefoni teenus. 

Kokkuvõtteks toob töö autor välja seitse lähtekohta, muutmaks kriisiinfotelefoni kui 

kriisikommunikatsiooni kanali rakendamist senisest süsteemsemaks ja efektiivsemaks: 

 Organisatsioonidel on vaja kriisikommunikatsiooni läbiviimisel luua üks kriisi 

põhine kriisikommunikatsioonikanal, mis võimaldab elanikkonnale infot anda ja 

elanikkonnalt infot saada (kahepoolne suhtluse kanal) - kriisiinfotelefon.  

 Kriisiinfotelefoni käivitamisel tuleb arvesse võtta organisatsioonide ja elanikkonna 

vahel tekkivat kriisiinfo vahetamise vajadust - elanikud vajavad teavet toimuva 

kriisi kohta ja oma lähedaste kohta. Teisalt tekib elanike hulgas soov anda 

organisatsioonidele lisateavet kriisi kulgemise erinevate aspektide kohta ja soov 

osutada abi kriisitöödel. 
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 Kriisiinfotelefoni teenus tuleb eelnevalt organisatsioonidega koostöös ette 

valmistada ning tagada vajaliku hulga ekspertidega, anda neil vajalik koolitus ning 

töövahendid. 

 Kriisiinfotelefoni teenus peab olema kriise lahendavate organisatsioonide poolt 

ühiselt kasutatav. 

 Kriisiinfotelefon peab olema tsentraalselt hallatav 

 Kriisiinfotelefon kasutab sõltumata kriisi tüübist ühte ja sama telefoninumbrit. 

 Kriisiinfotelefon peab olema riigieelarvest rahastatav. 

Võimalused käsitletud teema edaspidiseks uurimiseks on seotud kriisiinfotelefoni 

lähtealuste põhjal väljatöötatud kriisiinfotelefoni toimimise hindamisega ja sellest tuleneva 

edasiarendamisega. Autori hinnangul on kriise lahendavate organisatsioonide poolt ühiselt 

kasutatavat ja tsentraalselt hallatavat kriisinfotelefoni toimimist oluline testida ja 

kontrollida erinevate kriisiõppuste käigus ning õppuste järeldustest tulenevalt seda 

edasiselt täiendada. 

Töö autor teeb ettepaneku uurida kriisikommunikatsiooni toimimist Eestis laiemalt ja 

selgitada välja võimalused selle senisest süsteemsemaks ja efektiivsemaks läbiviimiseks. 
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SUMMARY 

 

The subject of the Master Thesis is „Basis for Developing and Implementing the Crisis 

Hotline in Estonia“. The thesis consists of 80 pages, out of which 75 pages form the main 

part. The author of the Master Thesis has used 80 sources in Estonian and in English. The 

thesis incorporates 6 figures, 12 tables and 4 annexes. 

The objective of the thesis is to find out and explain the use of crisis hotline as a crisis 

communication channel and the possibilities for its better use in Estonia. A qualitative 

research was conducted to reach the objective of the Thesis. The initial data was acquired 

from the document analysis and semi-structured interviews. The comparison with two EU 

Member States  where national crisis hotline is launched was also conducted. The cases for 

document analysis and the experts for the interviews were chosen with the purposive 

sampling. 

The main findings and conclusions of the research are: 

 Crisis communication needs further development in Estonia. 

 Government agencies and institutions should prepare for crises. Preparations are 

necessary for understanding the risk, being able to respond them in a timely manner 

with the help of efficient and effective crisis communication. 

 Bottlenecks appear in the cooperation of the government agencies during crisis 

communication. To overcome those obstacles, organizations should prepare for 

better common crisis communication scenarios and monitoring of crisis 

information (common tools, professional training and trained experts). 

 Organizations should use different crisis communication channels (mass media, 

web pages, social media) depending on the crisis and subject to the target groups 

needs. One of the channels should be the crisis hotline. 

 Despite the fact agencies are able to introduce temporary crisis hotlines during 

crises, the examples and the prior experience indicates that it is time consuming and 

the services provided on crisis hotline vary on quality and availability (different 

phone numbers, different amount of operators etc.). 

 During crises it is important to focus on both giving and receiving the information. 

Individuals need information about the loved ones and the crisis and furthermore, 
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they would like to provide information about the crisis and provide their assistance 

in rescue works. 

 Emergency number 112 cannot be the only available phone number during crises: it 

should be available for immediate help and it cannot offer all the necessary 

information sharing services (including information collection) for the people. 

 There is a need for national crisis hotline in Estonia which works on one 

predetermined and widely known phone number and the establishment of that 

requires preparations and devotion from all public authorities and financing from 

state budget. 

As a result of the analysis of the core findings of the research, the basis of the crises 

hotline were determined and developed. 
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LISA 1. Magistritöö seos kriisiinfotelefoni rakendamise 

mudeliga 
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LISA 2. Poolstruktureeritud ekspertintervjuu kava  

1. Milliste kriisidega olete oma töö käigus seni kokku puutunud? 

2. Kui oluliseks peate kriisikommunikatsiooni rolli erinevate sihtrühmade jaoks kriisi 

lahendamisel (omaksed, laiem avalikkus, ohustatud isikud, seotud ametkonnad)? 

3. Palun rääkige, kuidas on siiani toiminud kriisikommunikatsioon kriiside ajal 

 Milliseid kommunikatsioonikanaleid on kasutatud? 

4. Palun selgitage, kas ja milliseid kitsaskohti on esinenud teie hinnangul 

kriisikommunikatsiooni korraldamisel? 

5. Palun rääkige, milline oleks teie hinnangul kriisiinfotelefoni mõju kriisi situatsioonis 

 Milline on teie hinnangul kriisiinfotelefoni kasutamise mõju kriisi 

lahendamisele? 

 Milline on teie hinnangul kriisiinfotelefoni kasutamise mõju elanikkonnale? 

6. Millise sisuga info edastuseks oleks teie hinnangul vaja kriisiinfotelefoni kasutada, kas 

üldist või pigem detailset? 

7. Palun selgitage, kuidas hindate oma ametkonna võimet kriisiinfotelefon vajadusel 

käivitada 

 Hinnake, kui pika aja jookusul on kriisiinfotelefoni kriisi ajal vaja töös hoida? 

 Milline on võimekus kriisiinfotelefoni inimestega mehitada? 

 Hinnake, kui kiiresti suudetakse kriisiinfotelefon käivitada? 

 Hinnake, kui pikalt suudetakse kriisiinfotelefoni töös hoida? 

8. Palun rääkige, kuidas võiks kriisiinfotelefoni teenust riigis osutada. 

 Ametkondade ühine st tsentraalne ja üleriigiline kriisiinfotelefon alati ühe 

lühinumbriga? 
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 Näiteks erasektori ettevõte? 

 Kriisi lahendaja põhine? 

9. Milline on teie arvamus selle kohta, et ametkondade ühise ja üleriigilise 

kriisiinfotelefoni finantseerimisel arvestatakse ametkondade olemasolevaid rahalisi 

vahendeid? 

10. Milline on teie arvamus selle kohta, et ametkondade ühist ja üleriigilist 

kriisiinfotelefoni finantseeritakse otse riigieelarvest? 
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LISA 3. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 

„Kriisikommunikatsiooni praktiline kogemus“ 

Kood  Alamkoodid 

Kriisid, mille lahendamisega eksperdid on olnud 

seotud 

Metanoolikriis Pärnumaal 2001, Lääne-Eesti 

üleujutus 2005, lõhkekeha plahvatus Pae tänaval 

2005, Copterline’i helikopteri õnnetus Tallinna lahel 

2005, Nõva rannikureostus 2006, linnugripp 2006, 

Tapa joogivee reostus 2006, metsatulekahju 

Agusalus 2006, aprillirahutused Tallinnas ja Ida-

Virumaal 2007, Vihterpalu metsatulekahju 2008, 

Kalev SPA kloori mürgistusjuhtum 2008, Seagripp 

2009, transpordilennuki hädamandumine Ülemiste 

järvejääle 2010, Jaapani tuumakatastroof 2011 

(joodipaanika), tulekahju Haapsalu lastekodus 2011, 

olmejäätmete tulekahju Kundas 2011, Varvara 

juhtum 2012, Ebola viirusepuhang 2014, 

raudteeõnnetus Raasiku ülesõidul 2014, Muraste 

rannikureostus 2014, Zika viirusepuhang 2015, 

sigade Aafrika katk 2015, tulekahju Sillamäel 

Molycorp Silmetis 2015, liiklusõnnetus Tudulinnas 

Vene Föderatsiooni bussiga 2016 

 

Kriisikommunikatsiooni olulisus võtmetähtsusega, väga suur, äärmiselt suur, 

ülioluline, määrav 

 

Kriisikommunikatsiooni kitsaskohad Kommunikatsiooni hilinemine (7) 

Ametkondade koostöö kommunikatsiooni 

läbiviimisel ühe kriisi ajal (5) 

Kommunikatsiooni juhtimine elanikkonna ja 

sihtgruppide suunas (4) 

Kannatanute andmete kogumine ja omastele 

väljastamine (2) 

Organisatsioonisisene info liikumine (2) 

Tervikvaate puudumine kriisist (1) 

 

Kasutatud kriisikommunikatsiooni kanalid Televisioon ja raadio (9) 

Ajalehed (8) 

Sotsiaalmeedia (9) 

Kriisiinfotelefonid (7) 

Veebilehed (4) 

 

Kanalid, mida peaks kriisikommunikatsioonis lisaks 

kasutama 

Video pildi edastamine sündmuskohalt (2) 

Mobiilside sh SMS (1) 

Helisignaalid (1) 

 

Ametkondliku kriisiinfotelefoni käivitamise 

võimekus 

Võime käivitada kriisiinfotelefon ametkondlikult 

olemas (6) -> probleemid: tehniline valmisolek sh 

töökeskkond, ettevalmistatud personal, ajaline 

viivitus 

Puudub võime ametkondlik kriisiinfotelefon 

käivitada (2) 

Ei oska küsimusele vastata (1) 

 



80 

 

LISA 4. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 

„Kriisiinfotelefoni parema kasutamise võimalused 

kriisikommunikatsiooni töövahendina“ 

Kood Alamkoodid 

Kriisiinfotelefoni mõju kriisi lahendamisele ja 

elanikkonnale 

Mõju kriisi lahendamisele on olemas (8) -> aitab 

vältida eskalatsiooni, kriisi tegelik geograafiline 

ulatus, lahendajatel väiksem 

kommunikatsioonisurve, info abistajate kohta 

 

Mõju elanikkonnale on olemas (9)->üldine 

kriisiteave (rahustav roll), detailne kriisiteave 

(evakuatsiooniinfo, käitumisjuhised, nõustamine, 

info omaste kohta) 

 

Kriisiinfotelefoni teenuse osutamine Riigi poolt osutatav tsentraalne teenus ühe ja sama 

numbriga (7) 

Riigi ja erasektori kombineeritud tsentraalne teenus 

(2) 

Kriisi lahendaja põhine kriisiinfotelefon (1) 

 

Kriisiinfotelefoni rahastamine Riigieelarvepõhine tsentraalne rahastamine (9) 

 

 

 


