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SISSEJUHATUS

„Üldiselt mõeldakse vabatahtliku tegevuse all oma aja, energia või oskuste pakkumist 
vabast tahtest ja rahalist tasu saamata peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks, 
kusjuures oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.“ (Saar Poll, 
2020)

Vabatahtlikke ühendusi on Eestis palju, kuid selles analüüsis keskendutakse neile, keda 
kaasatakse peamiselt siseturvalisuse tagamisse: vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud 
merepäästjad ja abipolitseinikud. Kuigi vabatahtlikke on ka Häirekeskuses, ei vaadelda 
neid selles töös, kuna nad on olnud Päästeameti (PäA) ja Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 
vabatahtlikega võrreldes lühemat aega kaasatud. PPA ja PäA vabatahtlike teemat arutati 
järgnevate inimestega1:

• Eimar Veldre – Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika nõunik 
aastatel 2012–2020, 

• Indrek Ints – Päästeameti nõunik (vabatahtlikud),

• Piia Kallas – Päästeliidu2 juhatuse esimees, 

• Andres Mumma – endine päästeteenistuja; töö kirjutamise ajal Sisekaitseaka-
deemia droonikeskuse juhataja-assistent,

• Leena Pukk – Politsei- ja Piirivalveameti vabatahtlike kaasamise teenuse 
omanik,

• Illimar Reinbusch – Eesti Abipolitseinike Kogu esimees,

• Marge Kohtla – Politsei- ja Piirivalveameti vabatahtliku merepääste teenuse 
omanik,

• Tanel Matsi – 7-aastase kogemusega vabatahtlik merepäästja.

Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine on riigile oluline olnud juba pikka aega. Doku-
mendis „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015” (Siseministeerium, 2008) on 
rõhutatud küll päästealast vabatahtlikkust, aga möödunud perioodi siseturvalisuse aren-
gukavas (STAK) käsitleti vabatahtlikkust juba laiemalt ja tõsteti esile vajadust „ /---/ suu-
rendada inimeste võimalust panustada turvalisuse tagamisse neile tuttavas valdkonnas 
/---/“ (Siseministeerium, 2015, lk 15). Võimalike vabatahtlike kaasamine on praegu pii-

1  Töö esialgset versiooni kommenteeris Marko Põld, Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna nõunik.
2  Päästeliit on vabaühenduste katusorganisatsioon, mis koondab üksikisikuid ning PPA ja PäA lepingulisi 

partnereid.
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ritletum, kui see tegelikkuses olla võiks. Sissejuhatuses võib juba kokkuvõtvalt tuua välja 
ühe põhimõttelise kitsaskoha:

„Meie ühiskonnas võiks olla kõigi huvi välja selgitatud. See on kaasaegse ühiskonna kõige 
suurem probleem, mis on epideemiline – me kanname inimesi maha. Me ei kasuta oma 
ühiskonna potentsiaali ära. Me võiks kõigi oma ühiskonnaliikmete huvisid teada ja tunda 
ning neid võimendada, neile võimalusi pakkuda. Et kui inimesele tundub, et üks valdkond 
hakkab end ammendama, siis ta leiab teise koha. Kui ta on mitmes kohas, siis teame ja 
räägime. Kui suudame lastele pakkuda üldharidust ja huviharidust, siis miks me ei suuda 
pakkuda täiskasvanutele koordineeritud vabatahtlikku tegevust?” (Veldre, 2021).
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VABATAHTLIKE ARVU 
SUURENDAMINE

Saar Polli küsitluses (2020) selgus, et raportile eelneva 12 kuu jooksul polnud 84% vas-
tanutest osalenud vabatahtlikus tegevuses. Oluliselt rohkem osales noori vanuses 15–24 
eluaastat (28%). Tabel 1 näitab, et vastanute senist tegevust ei saa väga aktiivseks pidada. 
„Nagu ka eelmine kord, on oluliselt väiksem valmisolek osaleda konkreetset ajalist panust 
nõudvatel tegevustel: hakata vabatahtlikuks päästjaks (17%), kaitseliitlaseks (15%), abi-
politseinikuks (13%) ning kõige väiksem on valmisolek saada vabatahtlikuks merepääst-
jaks (9%)“ (Saar Poll, 2020, lk 46). Küsitluses uuriti ka inimeste valmisolekut osaleda 
siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses (tabel 2). Inimeste soov osaleda siseturvalisuse 
vabatahtlikus tegevuses on eri näitajate alusel igal pool alla 30%. See võib olla mõistetav 
põhjusel, et Saar Polli (2020, lk 49–50) küsitlusele vastajad hindasid oma teadlikkust sise-
turvalisuse tegevusest pigem tagasihoidlikuks. Kui inimesed ei tea piisavalt siseturvali-
suse vabatahtlikust tegevusest (millega näiteks päästjad või abipolitseinikud tegelevad), 
siis ei oska nad objektiivselt kujundada oma arvamust sellises tegevuses osalemise kohta 
(Põld, 2021).

TABEL 1. 2019.–2020. AASTAL SISETURVALISUSE VABATAHTLIKES TEGEVUSTES OSALENUD JA MITTE
OSALENUD. ALLIKAS: SAAR POLL (2020, LK 46�

  ON OSALENUD* EI OLE OSALENUD EI OSKA ÖELDA
KÕIK 17% 79% 4%
SUGU      
Mees 20% 76% 4%
Naine 15% 81% 4%

VANUS      
15–24 20% 78% 2%
25–34 15% 81% 4%
35–44 13% 82% 6%
45–54 21% 76% 3%
55–64 22% 74% 4%
65–74 18% 79% 3%

75+ 10% 83% 7%
RAHVUS      
Eestlane 18% 79% 3%

Mitte-eestlane 15% 79% 6%

tabel jätkub
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  ON OSALENUD* EI OLE OSALENUD EI OSKA ÖELDA
REGIOON      
Põhja-Eesti 17% 79% 4%
Lääne-Eesti 12% 82% 6%
Kesk-Eesti 15% 79% 6%
Kirde-Eesti 21% 75% 5%
Lõuna-Eesti 19% 79% 2%
ELUKOHT      

Linn 17% 78% 5%
Maa 18% 80% 3%

HARIDUS      
Põhiharidus 16% 79% 5%
Keskharidus 16% 80% 4%
Kõrgharidus 19% 76% 5%

* ON OSALENUD = vastajad, kes viimase 12 kuu jooksul on vähemalt ühes siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses 
osalenud

TABEL 2. VASTANUTE HUVI HAKATA VABATAHTLIKUKS. ALLIKAS: SAAR POLL (2020, LK 47�

  naabrivalves vabatahtliku 
päästjana kaitseliitlasena abipolitseini-

kuna
vabatahtliku 

merepäästjana

KÕIK 47% 17% 15% 13% 9%
SUGU          
Mees 53% 24% 21% 14% 14%
Naine 42% 11% 9% 12% 4%

VANUS          
15–24 45% 32% 29% 32% 15%
25–34 59% 23% 20% 20% 15%
35–44 56% 23% 19% 17% 9%
45–54 52% 23% 14% 12% 11%
55–64 48% 8% 13% 8% 6%
65–74 34% 6% 4% 2% 2%

75+ 22% 0% 2% 0% 1%
RAHVUS          
Eestlane 47% 15% 17% 14% 9%

Mitte-eestlane 47% 21% 9% 12% 8%
REGIOON          
Põhja-Eesti 52% 20% 15% 14% 10%
Lääne-Eesti 50% 16% 16% 11% 6%
Kesk-Eesti 40% 18% 16% 14% 7%
Kirde-Eesti 43% 18% 13% 8% 9%
Lõuna-Eesti 42% 11% 14% 14% 8%
ELUKOHT          

Linn 45% 18% 13% 13% 9%
Maa 52% 14% 19% 13% 9%

HARIDUS          
Põhiharidus 45% 24% 23% 26% 13%
Keskharidus 47% 16% 13% 11% 8%
Kõrgharidus 48% 13% 13% 9% 7%
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Käesoleva perioodi STAK-is nenditakse, et lähiaastatel võib riigil olla keerulisem tagada 
siseturvalisust rahvastiku vananemise, tööturule sisenevate noorte arvu vähenemise ja 
suure hulga eriteenistujate pensionile siirdumise tõttu (Siseministeerium, 2020, lk 12). 
Riigikontrolli aruandes (2020, lk 36) on nenditud, et suurema hulga vabatahtlike kaa-
samise vajadus on personaliprobleemide leevendamise abinõu. STAK-is on seatud ees-
märgiks (2020, lk 11) parandada elanike kaasamist enda ja kodukoha turvalisuse paran-
damisse. Nii on riiklik eesmärk suurendada siseturvalisuse vabatahtlike arvu (vt tabel 3). 
Kui riiklikult on mõistetud elanikkonna kaasamise vajalikkust, siis kuidas teha vabataht-
likkust külgetõmbavamaks elanikele endile ja leida vabatahtlikele nende võimetele vas-
tavat rakendust? Kuivõrd on PPA ja PäA organisatsioonina ise valmis vabatahtlike arvu 
suurenemiseks? See oleks ka laiem küsimus siseturvalisusega tegelevatele organisatsioo-
nidele, kes plaanivad tulevikus kaasata suuremal hulgal vabatahtlikke oma tegevusse. 
Oluline on ka see, et tugistruktuurid (personaliarvestus, IT-süsteemid, haldus ja logistika 
jne) oleksid valmis teenindama suuremal hulgal vabatahtlikke.

TABEL 3. VABATAHTLIKE ARV 2021. AASTA II POOLAASTA SEISUGA JA STAK 2020–2030 EESMÄRK (SISE
MINISTEERIUM, 2020, LK 18�

ALGTASE 2025. AASTA 2030. AASTA
Vabatahtlikud päästjad 22503 2700 +4 5000 +
Vabatahtlikud merepäästjad 5505 750 + 1000 +
Abipolitseinikud 1247 1800 + 3000 +

3  31.05.2021 seisuga.
4  Arv erineb Päästeameti strateegiast (Päästeamet, 2016), kus 2025. aastaks on „/---/ seatud eesmärgiks, et Pääs-

teameti toetusel kasvab vabatahtlike päästeorganisatsioonide liikmete arv üle 4000 ja tunnistusega vabatahtlike 
päästjate arv on suurem kui 3000“.

5  Vabatahtlike merepäästjate ja abipolitseinike arv on 01.06.2021 seisuga.
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PPA VABATAHTLIKUD – 
ABIPOLITSEINIKUD

Abipolitseiniku seaduse § 2 järgi on abipolitseinik inimene, kes vabatahtlikult oma vabast 
ajast osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alustel ja korras. Abipolitseinik ei 
kuulu politseiametnike koosseisu, kuid politsei tegevuses osalemise ajal on ta siiski riigi-
võimu esindaja. Sarnaselt teiste siseturvalisuse valdkondade vabatahtlikele, suureneb ka 
abipolitseinike olulisus PPA töö toetamisel. Riigikontrolli aruande (2020, lk 33) järgi on 
ühe vabatahtliku töötundide arv aastas kõikunud 89 ja 104 tunni vahel, mis teeb kokku 
ligikaudu 11–13 kaheksatunnist tööpäeva. Aruande kohaselt võrdus 2018. ja 2019. aas-
tal abipolitseinike tööaeg umbes 45–46 politseiametniku tööajaga. Arvestades aga riigi 
arenguid, prognoose ja plaane, pole seda siiski veel piisavalt. Prognooside järgi jõuavad 
PPA-s järgmisel kümnendil paljud politseiametnikud pensioniikka ja noorte pealekasv 
ei kata ära vanuse tõttu lahkuvate teenistujate hulka (Riigikontroll, 2020, lk 36). See kin-
nitab taas eespool väljatoodut, et paratamatult tuleb PPA-l edaspidi oma tegevustesse 
kaasata enam vabatahtlikke. Selle nimel ka tegutsetakse.

Käesoleva perioodi STAK-is (2020–2030) on seatud eesmärgiks saada 2030. aastaks üle 
3000 abipolitseiniku. 2020. aasta seisuga olid kõige rohkem valmis abipolitseiniku üles-
andeid täitma 15–24-aastased vastajad (32%). Siit ilmneb esimene kitsaskoht, milleks on 
inimeste vanus: teatud vanusegruppide kaasamine ja nendele sobilike ülesannete 
leidmine on raske. Kolm esimest põhjust, miks turvalisusega seotud vabatahtlikus tege-
vuses ei osaleta, olid järgnevad: vanus (40%), vaba aja puudumine (37%), füüsilistele või-
metele esitatavad nõuded (29%). Võib oletada, et vanus ja füüsilistele võimetele esitatavad 
nõuded on vanematele vanusegruppidele suurimaks takistuseks just patrulli kaasamise 
tõttu. Samas on abipolitseinike kaasamise võimalused mitmekülgsemaks muutunud. 
Lisaks patrulltööle on võimalik oma oskusi rakendada ka ennetustegevuses, kriminaalpo-
litsei tegevuses, piirivalves, piirkondlikus politseitöös, liiklusjärelevalves, migratsiooni-
järelevalves, koolitustel, teenindussaalides ja arenduses (PPA, kuupäev puudub). Abipo-
litseinikena saaks rakendada ka spetsiifiliste erialaoskustega inimesi. Reinbuschi (2021) 
näitel võiks mõne suure rahvusvahelise finantsettevõtte audiitor olla suureks abiks PPA 
majanduskuritegude talituse toetamisel. Arvestades PPA teenuste mitmekülgsust, siis 
tasub kaaluda võimalust liigendada abipolitseinikuks saamise võimalusi. Võib küsida, 
kas abistamine teenindussaalides või teatud koolituste läbiviimine nõuab samu füüsilisi 
eeldusi kui tänaval patrullimine ja liiklusjärelevalve.

Kui võtta taas aluseks teadmine, et 40% inimestest ei osale turvalisusega seonduvas vaba-
tahtlikus töös vanuse tõttu, siis PPA kontekstis võiks spekuleerida mõttega, et vanema-
tel vanusegruppidel on realistlikum arusaam näiteks patrullimise või liiklusjärelevalvega 
kaasnevatest ohtudest. Füüsilistele nõuetele vastavad abipolitseinikud läbivad esimese 
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astme koolituse (40 tundi), seejärel saavad nad tegutseda koos politseiametnikuga. Kuid 
on küsitav, kas esimese astme 40-tunnise koolituse läbimisel tekib uutel abipolitseinikel 
piisav kindlus, et minna otse tänavale. Nii soovitab ka Reinbusch (2021), et uued vaba-
tahtlikud ei peaks minema kohe patrulli. 

Kuid kitsaskohaks on ka koolituste aeg ja koht. Praegu toimuvad koolitused küll õhtu-
sel ajal või nädalavahetusel, kuid probleem on toimumiskohas. Veldre (2021) sõnul on 
„/---/ Harjumaal hea koonduda Tallinnasse, ent territoriaalselt suuremates prefektuuri-
des on vahemaad juba väga suured ning 2–6-tunnise koolituse tarbeks võib vabatahtlikul 
kuluda kohale jõudmiseks terve päev, või olla lausa vajadus tulla prefektuuri keskusse 
juba päev varem”. See võib aga raskendada vabatahtliku tegelikku rakendamist politsei-
töösse. Veldre (2021) sõnul oleks mõistlik korraldada praktilisi koolitusi igas politseima-
jas, sest igas maakonnas on oluline leida vabatahtlikele nende võimetele vastav rakendus.

Eraldi küsimus on PPA vabatahtlike haldamise võimekus. Praegu on tunnistatud arenda-
mist vajavaks rühmajuhtide tegevus (Pukk, 2021; Reinbusch, 2021). Nimelt ei tegutse 
abipolitseinikud organisatsioonis eraldiseisvalt, vaid nad koondatakse rühmadesse, mille 
vastutav juht tegeleb nende haldamisega oma põhitöö kõrvalt. See ülesanne võib olla 
ametnikule lisaks antud ega pruugi olla kõikidele meelepärane ja võib mõnes piirkonnas 
olla arvestatav lisatöö, mis pole paraku kõige paremini tasustatav. Puki (2021) sõnul on 
rühmajuhid näiteks patrullis välijuhid: „Ja kui tal jääb oma töö kõrvalt natuke aega, siis 
ta teeb selle hädavajaliku. Pakub näiteks tööampse, mingeid graafikuid, kus on võimalik 
kaasuda. Annab kellelegi mingi vormi, paneb koolitusnimekirja. Päris rühmajuhi tööd, et 
suhelda ja kontrollida oma rühma ülevaadet, võib-olla põhjalikult ta seda ei jõua nii, nagu 
see ideaalis võiks olla.“ Nii on paljud rühmajuhid ülekoormatud. Reinbuschi (2021) sõnul 
on oluline veel see, et vabatahtlikega tegelemist tuleb õppida: abipolitseinik on aktiivne 
nii kaua, kuni ta tunneb oma vajalikkust ja panuse väärtust. Võiks kaaluda võimalust, 
kus vabatahtlikega tegelemine ei ole ametnikele lisatöö, vaid nendega suhtlemiseks 
ja motiveerimiseks palgatakse PPA-s eraldi isikud. Siseministeerium soovib järgmise 
kümnendi jooksul vabatahtlike arvu suurendada enam kui poole võrra (vt tabel 3), seega 
tuleb arvestada politseiametnike töökoormuse suurenemisega. 
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VABATAHTLIKUD PÄÄSTJAD

On kaks eraldiseisvat vabatahtlikku pääste suunda: maapääste vabatahtlikud teevad koos-
tööd PäA-ga ja vabatahtlikud merepäästjad PPA-ga (kellest tuleb juttu järgmises alapeatü-
kis). Vabatahtlikud päästjad organiseeruvad mittetulundusühendustesse (MTÜ), millega 
PäA ja PPA sõlmivad lepingud. Samas on hinnanguliselt 300–400 vabatahtlikku päästjat, 
kes ei ole seotud ühegi MTÜ-ga. Huvilistel on võimalik mitmel moel liituda vabatahtliku 
päästetegevusega, olles mõne MTÜ liige või iseseisev vabakutseline päästja, kes osaleb 
ühisvalves. See tähendab, et vabatahtlik osaleb näiteks linnade suurtes komandodes. Nad 
tulevad valvevahetusse, neid kaasatakse väljakutsetele ja nad teevad vajaduse korral ka 
ennetustööd. Sellisel juhul ei kuulu vabatahtlik kuhugi seltsi, vaid võib soovi korral teha 
valveid nii riiklikes kui ka vabatahtlikes komandodes. (Põld, 2021) Ühisvalveteenistus lin-
napiirkondades on tervitatav, sest see pakub eri vanusegruppidele võimalust panustada 
vabatahtlikku tegevusse, ilma et peaks liituma mõne seltsiga, ehk neil ei teki pikaajalisi 
kohustusi. Põld (2021): „Tulevikus (ühisvalve teenistuse vaatest) on just selliste vabataht-
like päästjate arv veel suurem, kuna võimaldab inimesel paindlikumalt osaleda PäA tege-
vustes. Nn vabakutseline vabatahtlik päästja võib kaasa lüüa igas vabatahtlikus ja riiklikus 
päästekomandos.“

Kogu vabatahtliku päästetöö tegevust tuleb vaadata kutseliste päästjate olukorra taustal. 
2021. aasta juunis liikus info (Mooste, 2021), mille alusel plaanitakse riigieelarve strateegia 
menetlemise käigus 2022. aastal kärpida sisejulgeoleku kulusid 2,36 miljoni euro võrra. 
Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu (EPTÄU) hinnangul tähendaks see kolme-nelja 
komando sulgemist. EPTÄU peausaldusisik Kalle Koopi sõnul on ka päästjate keskmine 
töötasu aasta-aastalt riigi keskmisele alla jäänud (Rahageenius, 2021). 2021. aasta sügi-
seks pole veel selge, kas ja kui palju PäA eelarvet tegelikult kärbitakse. EPTÄU 2021. aasta 
septembris korraldatud meeleavaldus ilmestab, et tegelikkuses pole elukutseliste pääst-
jate palgatõus (2025. aastaks 120% Eesti keskmisest töötasust) poliitikute varasematele 
lubadustele vastav ja jätab päästjad jätkuvalt palgavaesuse piirile (err.ee, 2021). Nii jääb 
esmatasandi reageerija eluline toimetulek alla Eesti keskmise nii tema aktiivse tööelu ajal 
kui ka hiljem pensionieas. Paratamatult jääb mulje, et riiklik suhtumine professionaalsete 
päästjate töösse ja nende üldisesse väärtustamisse on madal.

Selle teadmisega paralleelselt on eesmärk (vt tabel 3), et kümne aasta pärast oleks üle 
5000 vabatahtliku päästja. Üks asi on see, kui asjaarmastajad liituvad juba olemasolevate 
komandodega, võtmata endale ühingulist kohustust. Kuid vabatahtlikud päästjad orga-
niseeruvad tihti ka piirkondades, kus riigi päästevõimekus jääb nõrgaks. Kallase (2021) 
sõnul tekivad vabatahtlikud päästeühingud ja komandod enamasti nendes punktides, 
kus PäA ei suuda nii kiiresti reageerida. Riiklikud päästekomandod suletakse piirkonda-
des, kus väljakutsete arv on kuluefektiivsuse printsiibist lähtuvalt olnud professionaal-
sete päästjate pidamiseks liiga väike. Näiteks aastal 2012 pandi kinni üheksa riiklikku 
komandot. Pärast riiklike komandode sulgemist muutusid need alad abikaugeteks piir-
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kondadeks, kuhu kutselised päästjad enne 15 minuti möödumist kohale ei jõua. Seega 
oli nendesse piirkondadesse vaja juurde esmareageerijaid. (Ints, 2021) Nii soodustati 
nendes piirkondades vabatahtlike seltside teket ja maksti neile alustustasu. Selle kirjatöö 
käigus tõstatub küsimus sellest, kas vabatahtlike päästetegevus seltsidena on vajadus või 
võimaldab riik elanikel aatelisest motivatsioonist lähtuvalt tegeleda riikliku hobitegevu-
sega. Ühisvalveteenus  eeldab toimiva komando olemasolu. Esimese variandi puhul peaks 
kaasnema eeldus, et vabatahtlike tegevus oleks võrreldav kutseliste reageerimisega.
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VABATAHTLIKE PÄÄSTJATE 
VARUSTUSE PROBLEEMID

Intervjueerides Päästeliidu esimeest Piia Kallast, Päästeameti vabatahtlikkuse valdkonna 
nõunik Indrek Intsu ja kunagist Päästeameti teenistujat, praegust Sisekaitseakadeemia 
päästekolledži juhataja-assistenti Andres Mummat, ilmnes, et üks suurimaid kitsaskohti 
on tehnika ja varustus. Kui teemaks on vabatahtlikele võõrandatav vara, siis tõi Kallas 
(2021) näiteks paakautod: vabatahtlikel on võimalus saada PäA-st enamasti maha kantud 
vara ja paakautode puhul on mitmel korral eemaldatud suurem osa varustust. Võrreldes 
teiste varustuselementidega on paakautode eraldiseisev soetamine arusaadavalt vaba-
tahtlikele üks kulukamaid väljaminekuid. Intsu (2021) sõnul on tihti PäA pakutava teh-
nika seast eemaldatud teatud varustus. Samamoodi sai PäA 1990-ndatel Põhjamaadest 
ja Austriast toetusena vana tehnikat. Ka toona ei saanud Eesti täielikult komplekteeritud 
autosid. Samamoodi antakse oma tehnikat nüüd vabatahtlikele. 

Kuid ometi on küsitav, et kui kunagi toetasid välisriigid Eestit oma vana tehnikaga, siis 
selle komplekteerimise, hooldamise ja käigus hoidmise eest ei vastutanud PäA. „Sellist 
võimalust, et ostame vabatahtlikele uusi autosid, omamata ise kaasaegset tehnikaparki, 
seda me kindlasti ei tee. Enne täidame oma kohustused ära ja kui mingi vara jääb üle, siis 
pakume seda vabatahtlikele. See on probleem. Kust vabatahtlik selle tehnika ja varustuse, 
vahendid endale leiab, see ongi see, et kas tal on ainult päästealane tegevus või tegeleb 
veel merepäästega või on neil mõned muud teenused; käivad näiteks turvateenust või 
meditsiiniabi pakkumas, suurvõistlustel või korstnapühkimise teenust pakkumas – läbi 
selle ostavad selle tehnika. Võimalusi on mitmeid.“ (Ints, 2021) Kui ametil enam vanemat 
tehnikat vaja pole, siis on vabatahtlikel võimalus valida endale selle seast välja sobivaim. 
Samas pole PäA-l mingit kohustust võõrandada oma vara just vabatahtlikele päästjatele. 
Intsu (2021) sõnul võidakse PäA vara võõrandada ka teistele MTÜ-dele ja näiteks ka 
Kaitseliidule, kuid vabatahtlikud päästjad on eelisseisundis. 

Samas peavad vabatahtlike päästjate ühingud tihti toetuma just PäA-le. Viimasel on 
muidugi toetusmeetmed, mille abil on võimalik näiteks masinad uuesti komplekteerida, 
saada kaitseriietust ning masinatele lisavarustust ja -tarvikuid. Kallase (2021) sõnul jagub 
sellist varustust siiski paraku vähestele. Lisaks pole PäA ja PPA jagamissüsteem ühtne, 
selge ja läbipaistev. Kallas (2021) kirjeldab, et üha enam tõuseb probleemse teemana esile 
varustuse jagamine: „/---/pole selget suunda, arusaama. Ei tajuta mis alusel ja mis moel 
see jagamine käib.“ Kui mõnele ühingule vajalikku varustust ei jagu, siis järelikult tuleb 
vajaminev hankida omatuludest. Väiksemaid asju võivad vabatahtlikud endale küll osta, 
aga seda ei saa eeldada kallima varustuse puhul. 
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Kui vabatahtlike päästjate ja PäA vahel on mõningaid lahkhelisid, siis võivad need Intsu 
(2021) sõnul tekkida just sellest, et kui PäA võõrandab vana tehnikat, siis vabatahtlikud 
süüdistavad neid täpselt selles – PäA võõrandab neile vana tehnikat. Kuid arvestades PäA 
enda eelarveprobleeme, ei saa eeldada ka seda, et nad annavad töökorras tehnika lihtsalt 
riiklike strateegiate korras kasvatatud vabatahtlikele komandodele. Probleem võib olla 
olemuslikes eeldustes: PäA võõrandab vastavalt oma võimetele, aga vabatahtlikud eel-
davad riiklike ülesannete täitmisel vajaliku varustuse olemasolu. Eelnev näib tulenevat 
vabatahtlike päästjate rolli erinevast tajumisest. Intsu (2021) hinnang vabatahtlike kaa-
samise kohta võib tuleneda arusaamast, mille kohaselt peaks vabatahtlik tegevus olema 
kogukonnapõhine. Niisugune vaade võib aga erineda teisest, mille puhul ei tegelda vaba-
tahtliku päästjana hobi korras või kogukondliku tegevusena, vaid vajadusest – täidetakse 
riiklikku tühimikku. Viimane lähtub eeldusest, et kuigi pole kulutõhus riiklikke koman-
dosid hajaasustusega piirkondades avatuna hoida, on sealsetel elanikel samuti õigustatud 
ootus ajakohasele abile näiteks nii tulekahju kustutamisel kui ka kriitilises seisundis abi-
vajajate väljalõikamisel autodest liiklusõnnetuse korral. Nii võib olla vabatahtlikel pääst-
jatel õigustatud ootus saada oma ülesannete täitmiseks suurem osa tehnikast ja varustu-
sest ilma üleliigse bürokraatiata. Ehk saaks muud moodi, kui eemaldada pääste autodelt 
PäA-le vajaminev ja kasutuskõlblik riigivara, et siis hiljem omakorda samade asjadega 
masinaid komplekteerida, taotledes toetust PäA-lt (riigi raha)?

Varustuse ja tehnika küsimused näivad olevat aga suurema probleemi sümptomid. Miks 
on Eestis kaks paralleelset päästjate süsteemi, mis täidavad riigi ülesandeid: riiklik ja 
vabatahtlik? Sellise väitega pole sugugi mitte kõik nõus. Põllu (2021) sõnul pole kind-
lasti tegemist kahe paralleelse süsteemiga: „Vabatahtlikud ja riiklikud moodustavad ühtse 
päästevõrgustiku ja toimivad koos. Erinevused on administratiivsed – üks riigiasutuse 
küljes ja teine MTÜna sõlminud (kaasajaga) sama riigiasutusega koostööleppe, et osa-
leda riiklikes ülesannetes.“ Samas võib väita, et kui riiklik ja vabatahtlik moodustavad 
ühtse päästevõrgustiku, siis nende võimekus sarnast teenust pakkuda ei ole samasugune. 
Järelikult pole samasugune ka elanikele pakutav abi riigi eri piirkondades. Kui PäA saab 
toetuda sellele, et riik tagab vähemalt vajaliku varustuse, siis MTÜ-dena lepingud sõlmi-
nud peavad leppima riigiasutuste ülejääkide ja omatulu teenimisega. Ka Mumma väidab 
(2021), et vabatahtlike päästjate ülevalpidamine „/---/ ei saa olla nende enda kanda! See 
peab olema riigi kanda ja täpselt samadel alustel kui professionaalne päästegi“. Nii oleks 
võimalus liita vabatahtlikud riikliku süsteemiga: tagades neile tehnika, varustuse ja ruu-
mid ning jättes riigile võimaluse säästa mehitamata komandode arvelt, tõstes kutseliste 
päästjate palka. 

Ise- ja eraldiseisvate ühenduste probleem on ka ühingute ja vabatahtlike killustumine, 
mis tingib ebaausat käitumist. „Praegune vabatahtlike süsteem on üles ehitatud nii, et 
mõned on endale sellest „bisnesi“ üles ehitanud. Vabatahtlike seas on ka n-ö sulisid – kui-
das nad omavahel kaklevad, kuidas üksteise väljakutseid ära varastavad, sest nad saavad 
väljakutsete eest tasu; kuidas nad ronivad üksteise territooriumitele /---/. See süsteem on 
nii üles ehitatud, et see on iseenesest seest killustatud. See on riiklikust päästesüsteemist 
eraldatud, pluss on veel seest killustunud.“ (Mumma, 2021) Küsimus pole äritegevuses, 
sest PäA ise kutsub üles hankima omatulu. Lisaks on see praeguses olukorras mööda-
pääsmatu. Teiste väljakutsete endale võtmisele lisaks on probleem ka selles, et seltsid 
küsivad sarnaste tegevuste jaoks eri kohtadest toetust. Kuna riigil puudub ülevaade, kust 
seltsid toetusi küsivad, on võimalik seltside riiklik topeltrahastamine. PäA ja PPA teevad 
iseseisvalt küll koostööd, et vältida topeltrahastust, kuid sihtasutuste ja fondide kohta info 
puudub. Kohtla (2021) sõnul on topeltrahastamise küsimus tõstatatud ka Siseministee-
riumis. Teema on oluline just seetõttu, et PäA ja PPA toetusi ei jagu kõikidele ühingutele. 
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Kuna kogu süsteem konkureerib tegelikkuses riikliku rahastuse pärast, siis tuleb leida 
praegusele olukorrale lahendus. Kui STAK-is on ette nähtud vabatahtlike arvu kahekor-
distamine järgmiseks kümnendiks, siis tuleks võrdeliselt leida ka vahendeid vabatahtlike 
varustuse, tehnika ja ruumide ülalpidamiseks. Mumma (2021) ettepanek rajada mehita-
mata komandosid oleks selles olukorras üks õiglasemaid lahendusi. „Kohtades, kus riskid 
on väiksemad on samasugused päästekomandod, asjad on samasugused, riik peab seda 
üleval, aga inimesi lihtsalt pole. Sest pole mõistlik inimesi seal pidada. Kui inimeste tule-
kahjul olemise aeg on u 0,2 % tööajast, siis pole mõtet 24h nende valve aega kinni maksta. 
Aga see on samasuguse riikliku rahastamise all. /---/ Vabatahtlik, kes on valve ajal 5-10 
minuti raadiuses kas kodus või põhikohaga tööl, saab väljakutse ajal häirimustasu 10% 
oma palgast. Kui on tulekahju, siis saavad hetkega 100% palka. Kogu Lääne-Euroopa töö-
tab niimoodi“ (Mumma, 2021). 

Praegust olukorda saab kirjeldada järgnevalt: PäA eelarvet tõenäoliselt kärbitakse, pääst-
jate palkasid ei tõsteta riigi keskmise palgakasvu tempos ja suundutakse vabatahtlike 
päästjate arvu suurendamise poole. Siinjuures on kõrvalseisjal raske järeldada midagi 
muud, kui et riik ei väärtusta professionaalsete päästjate ettevalmistust ja loodab kogu-
kondliku aktiivsusega vajakajäämised ära katta. Igal juhul on inimlikult mõistetav, et kui 
valitsus ei leia päästjate palga tõstmiseks vahendeid, siis võivad paljud suunduda tööle 
paremini tasustatud ametisse. Samas on riigile ja elanikkonnale oluline, et teenistujad 
jätkaksid pärast PäA palgatööd vabatahtlike päästjatena. Selleks on ka lootust, sest täna-
vuse arvestuse kohaselt on juba 20% Päästeameti töötajatest ka vabatahtlikud päästjad 
(Oidersalu, 2021, lk 4). Vaieldamatult on nende võimekus reageerida tõsisematele sünd-
mustele parem, kui ilma sarnase ettevalmistuseta vabatahtlikel. Kuid ka sellisel juhul 
tuleks ümber mõtestada vabatahtlike toetamine ja varustamine. Riiklikult oleks küüniline 
oodata vabast ajast vabatahtlikuna tegutsevate kutseliste päästjate kohustust leida endale 
ise vajalik tehnika, varustus ja ruumid: nad peavad lootma PäA võimalikele toetusraha-
dele ja suutma veel isikliku aja arvelt teenida omatulusid, tehes sellele lisaks tasustamata 
valvekordi. 
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VABATAHTLIKUD 
MEREPÄÄSTJAD

Aastal 2012 kehtestati Eestis vabatahtliku merepäästja staatus (Riigi Teataja, 2012). 
„Vabatahtlike merepääste“ peatüki lisamisega politsei ja piirivalve seadusesse sätestati 
nende õigused ja kohustused ning sotsiaalsed garantiid. Esimesed lepingud ühingutega 
sõlmiti 2013/2014. aastal. Varem toetasid vabatahtlikke küll mitmed projektid, aga tekkis 
vajadus nende tegevuse reguleerimiseks. Enne seaduse täiendamist oli vabatahtlike kaa-
samine PPA tegevustesse nende oma vastutusel, ilma sotsiaalsete garantiideta. (Kohtla, 
2021) Seaduse täiendamine ja sotsiaalsete garantiide tagamine oli igati asjakohane, sest 
Matsi (2021) sõnul tekib paate igal aastal merele juurde ja nii saavad ka aina enam ini-
mesi osaleda vabatahtlike merepäästjatena. Töötasu vabatahtlikele ei maksta, küll aga on 
neile ette nähtud tegevustoetused ja arve alusel konkreetse sündmusega seotud kulude 
kompenseerimine. 

Merepäästel on kaks peamist ülesannet: elupääste ja varapääste. Töö on küll sarnane – 
keegi on mere peal hädas. Matsi (2021) kirjelduse kohaselt on erinevus näiteks see, et 
elupääste on riigi poolt tasustatav, varapääste ei ole. Kui abivajaja on näiteks paadiga vee 
peal, kütus saab otsa või mootor läheb rikki, siis pukseeritakse abivajaja sadamasse. Selle 
peab abivajaja ise kinni maksma, sest tema elu polnud ohus. See sarnaneb maanteel auto 
ära vedamisega. Elupäästega on tegemist siis, kui mootor läheb rikki ja on torm või on 
tuulesuund selline, et alus võib karile triivida. Inimesed päästetakse ära. Enamasti on 
mõistlik ka alus ära päästa, aga see viiakse esimesse võimalikku sadamasse, mitte kodusa-
damasse. Kolmanda ülesandena on veel ennetustöö, mis ei ole siiski kohustuslik. 

Vabatahtlike merepäästjate puhul on sarnaselt PäA lepingulistele päästjatele kitsaskohaks 
varustus. Sarnaselt PäA-le pakub PPA vabatahtlikele võimalust valida varustust, mida 
PPA-l enam vaja pole. Kohtla (2021) sõnul jäetakse pärast tehnika võõrandamist siiski või-
malikult palju peale: „/---/ kui ikka radar on peal ja on võimalik peale jätta, siis me oleme 
peale jätnud.“ Kui PPA-l on võõrandatavat vara, siis antakse sellest ühingutele teada – nad 
tutvuvad vara ja selle seisukorraga ning on teadlikud sellest, mida on vaja üles ehitada. 
„Kui nad selle taotlevad ja endale saavad, siis on nad ju kinnitanud, et suudavad sõiduki 
ise töökorda seada. Põhimõtteliselt nende enda kulu ja kirjadega, aga tegelikult PPA ikka 
maksab veesõidukitoetust. Seda sama toetust on võimalik kasutada selle sama veesõiduki 
kordaseadmiseks.“ Samas toob Matsi (2021) välja vabatahtlike nägemuse sellest olukor-
rast: „Siis ongi nii, et trimm, mis tõstab nupust mootorit üles-alla, see on puudu. Miks see 
puudu on? No ju meil oli seda siis teisel paadil vaja. Nojah, maksab pea paar tuhat eurot. 
Et olgu, saan paadi, paadi väärtus on iseenesest suur, aga pean kulutama sinna mitmeid 
tuhandeid. Ja mitmed tuhanded on poole hooaja kogukulu. Et see on mitme otsaga asi. Et 
PPA saab öelda, et oleme andnud mitmeid autosid. Jah, muidugi olete, aga nende remont 
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ja ülalpidamine maksab ka raha ja selle raha me peame kuskilt leidma.“ Siin tekib sarna-
selt PäA-ga olukord, kus vabatahtlikud täidavad riigi ülesandeid, kuigi riik suudab omalt 
poolt merepääste vajaduse ise ära katta. Sarnaselt PäA toetatud maapäästega ei ole selge, 
kas vabatahtlike merepäästjate tegevus on soositud hobitegevus või tegelik vajadus. Võiks 
eeldada, et kui nende tegevus on soositud ja riiklikult ka vajalik, siis peaks olema tagatud 
tegevuseks vajalikud tingimused, sh varustus. 

Nagu sai ka eespool välja toodud, siis võiks seada suurema arutelu alla arusaama, et vaba-
tahtlikud peaksid oma põhitegevust rahastama omatuludest. Küsimus on ka selles, kui-
das leida mõistlik tasakaal omatulu teenimise ja äritegevuse vahel. Kui eelnevalt sai välja 
toodud, et varustuse, tehnika ja toetuste pärast konkureerimine võib tingida vabatahtlike 
äritegevust, siis Matsi (2021) sõnul võib sellist tegevust mõista ka teisiti: „PPA ehk näebki 
seda „bisnessina“, aga vabatahtlikud seda „bisnessina“ ei näe. Kui PPA annab sulle mingi 
vana rondi, et näe, tasuta anname sulle, ole nüüd hea ja kasuta. Aga kui ma ei saa seda 
kasutada, sest see ongi ront – pooled jupid on veel puudu ka, ja ma pean seda kasutada 
saama?“ Niisugustes olukordades tekib võimalus, et vabatahtlikud võtavad kasutuskõlb-
matu tehnika ja müüvad selle maha, et soetada ühingule midagi tegelikult vajaminevat. 
„Mitte, et ei taha ja ei ole vaja. On ikka vaja, aga lõputult ei saa neid putitada./---/ Me 
oleme siin nalja teinud, et kui PPA-l on ilus väljend, et elukaare teises pooles antakse 
vabatahtlikele asjad, siis me oleme ikka naljaga palunud, et äkki annaksite ikka selle esi-
mese elukaare, mitte kolmanda elukaare lõpus“ (Matsi, 2021). 

Nii nagu Mumma tõi eespool esile, et vabatahtlike seas on ka nn pettureid, siis ei välista 
seda ka Matsi (2021). Kuid tema hinnangul on vabatahtlikud merepäästjad valdavalt 
ikkagi ausad inimesed. Asi näib olevat taas selles, et vabatahtlikud peavad konkureerima 
ühise rahastuse ja võõrandatava vara pärast ning leidma lisaks veel hulgaliselt vaba aega 
lisatöö tegemiseks. PPA või PäA ametnike jaoks korraldab seadme remondi ära asutus ja 
ametnikud ei pruugi näha selle kulu. Kuid kui anda amortiseerunud vahend vabatahtli-
kele, tähendab see nende jaoks otseseid kulusid, milleks tuleb neil endal raha leida. Selle 
aluseks oleks justkui eeldus, et lisaks vabatahtlikele valvekordadele peaksid nad veetma 
veel palju vaba aega lisatöö ehk omatulu teenimisega. Kui tegemist on suurte kuludega, 
on tegemist ka vabatahtlike oluliselt suurema vaba aja kasutamisega, kui seda on lepin-
gutes ette nähtud.

Mõttekohaks on ka see, et PPA lubatud toetuste eest võib päästeühing osta vaid kindlaks 
määratud vara. Ühes küljest on arusaadav, et toetused ei ole suvaliste asjade jaoks, kuid 
teisalt „/---/ neil on nimekiri ees – saate 2000 euri, mille eest võite neid asju osta. Kui mul 
neid vaja ei ole, siis ma seda raha ei saa. See on miinus pool. On küll jah, et saab natukene 
läbi rääkida ja kokku leppida eraldi mingeid tingimusi. Nemad (PPA) tahaksid seda, et 
me ei anna suvaliste asjade jaoks, me anname mingite seadmete või varustuse ostmise 
jaoks. Aga kui mul ei ole seda vaja eks, kas see on mul olemas või võib-olla see pole meie 
piirkonnas oluline asi. Selles suhtes on see küll ühe vitsaga löömine. /---/ Ühest küljest 
saad aru, et suvalisi asju ei saa kuludesse kanda. Teisest küljest näiteks, et ostan mingi 
varustuse kapi, see ei sobi. Miks ei sobi, see on meie varustuse jaoks? Ei, seda pole nime-
kirjas. Sa ei või varustuse jaoks osta riidekappi“. Igal juhul näib, et juhtumeid eraldi vaada-
tes leiaksid vabatahtlikud merepäästjad ja PPA parimad ja kõigile sobilikumad lahendu-
sed – juhul kui tunnistatakse võrdset partnerlust. Matsi (2021) sõnul on praegu tegemist 
rohkem ülemuse-alluva suhtega, kuigi veel viis aastat tagasi tunnetati ühenduste ja PPA 
omavahelist suhet võrdsena.

Kõik eelnev vajab tegelikkuses läbirääkimist ja üksmeelseid lahendeid. Tähtis on see, et 
isiklike suhete ja bürokraatlike piirangute pärast ei saaks kannatada vabatahtlike tegutse-
misvõime. Matsi (2021) toonitab, et raha pärast pole väljakutsetele reageerimata jäänud. 
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Võrgustik toimib ja parandamisruumi jätkub alati, tegelikkuses saab hästi majandades 
ka rahaga hakkama. „Teised riigid ütlevad jälle, et meil on kõik asjad olemas – meil on 
majad, meil on saunad, meil on suured paadid, aga inimeste motivatsioon on ikka nigel. 
Meie tuleme jälle teiselt poolt – motivatsioon on suur, aga varustus on nigel. Kumb see 
parem on? Kumbki pole ideaalne.“ (Matsi, 2021) Oluline on, et kui 2030. aastaks eelda-
takse vabatahtlike merepäästjate arvu kahekordistumist, siis oleks mõistlik suhtuda nen-
desse kui partneritesse. Vabatahtlike motivatsioon on küll praegu suur, kuid seda tasuks 
selliselt ka hoida. Ehk ei peaks seda vaatama kui ühe ametkonna kohustust leida väljund 
isikutele, kes on üheks vaba aja veetmise vormiks valinud riikliku vastutuse.
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JÄRELDUSED

Käesoleva perioodi siseturvalisuse arengukava visiooniks on igaühel põhinev turvaline 
Eesti. Muu hulgas tähendab see, et Eesti kodanikud peaksid tulevikus rohkem vabataht-
likkuse kaudu osalema ühiskondliku turvalisuse loomisel. Vabatahtlike arvu suurenda-
mine on riiklik abinõu, et leevendada ametkondlikke personaliprobleeme. Selleks et tur-
valisusega seotud vabatahtlikud peaksid aina suuremas mahus tegelema avaliku korra 
kaitsmise ja pääste ülesannetega, siis on riigi elanikel õigustatud ootus saada neid riikliku 
vastutusega teenuseid kvaliteetselt. See eeldab vabatahtlike korralikku väljaõpet, kuid 
ka sobilikku varustust. Sama oluline on olemasolevate ja tulevaste vabatahtlike motivat-
siooni hoidmine ja tunnetus, et nende osalust riiklike teenuste toetamisel väärtustatakse. 

Põhilisem ja üldisem järeldus on järgmine: siseturvalisuse eest vastutavad asutused kaa-
savad üha rohkem vabatahtlikke ja seega tuleks neil asutustel juba praegu tegeleda suu-
rema hulga vabatahtlike haldamise võimekusega. See tagaks järjepidevalt uute vabataht-
like värbamise sujuvuse nii nende koolitamisel kui ka esialgse motivatsiooni hoidmisel.

Allpool on esitatud mõned soovitused ametkondadele.

1. Kui riigi eesmärk on suurendada kodanike panust turvalisuse tagamisse, siis 
tuleks abipolitseinikele leida veel laialdasemat rakendust. PPA-s on 2021. aasta 
detsembri seisuga 31 põhiteenust ja 38 tugiteenust, mille töö toetamiseks saaks 
rakendada väga mitmekülgsete oskustega inimesi.

2. Abipolitseinikuks saamine võiks olla liigendatud isikute võimetele vastavalt. Sel-
leks et enam vabatahtlikke saaks oma tsiviilelu ekspertiisiga toetada PPA tege-
vust, ei ole ilmtingimata kõikidel vabatahtlikel vaja patrullpolitseinikega võrd-
seid füüsilisi eeldusi. Nii saaks ühiskondlik potentsiaal paremini kasutatud. Kui 
eristada füüsilisi nõudeid vastavalt erialale, saaks kaasata ka näiteks puudega ja 
vanemaid ning muidu füüsiliselt vähem võimekamaid inimesi, näiteks spetsiifili-
semale analüütilisele tööle või muude tugiteenuste toetamiseks. 

3. Abipolitseinikuks soovijatel pole töö kirjutamise ajal veel võimalust läbida kooli-
tusi oma elukohajärgses piirkonnas. Territoriaalselt suurtes prefektuurides võib 
2–6-tunniseks koolituseks kohale jõudmiseks kuluda vabatahtlikul terve päev 
või peab ta tulema prefektuuri keskusesse juba päev varem. See võib olla takistus 
uute abipolitseinike värbamisel ja olemasolevate koolitamisel.

4. Abipolitseinikega tegelevad rühmajuhid peaksid saama rohkem aega ja tasu, 
et tegeleda põhjalikumalt vabatahtlikega. Nendega suhtlemine, tööülesannete 
organiseerimine ja motivatsiooni hoidmine on suuremates piirkondades arves-
tatav lisatöö, aga tasu pole selle eest kohane. Lisaks peaks vabatahtlikega tege-
lev ametnik sellest ülesandest huvitatud olema, et ta ei pärsiks oma vastumeelse 
suhtumisega vabatahtlike motivatsiooni. Arvestades vabatahtlike arvu planeeri-
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tud suurenemist, tuleks kaaluda võimalust nendega tegelemiseks palgata eraldi 
PPA ametnik.

5. Vabatahtlike päästjate ja merepäästjate puhul võiks maandada topeltrahasta-
mise ja äritegevuse selliselt, et tuua nad tasustamata personalina ametkondade 
koosseisu. Kui hõlmata nad tasustamata personalina juba toimivasse riiklikku 
struktuuri, lahendaks see ära mitmed ühingute majanduslikust ebakindlusest 
tulenevad küsimused. Kui seda pole otstarbekas igal pool teha, sest vabatahtli-
kud asuvad näiteks lähestikku riiklike komandodega, siis oleks see sobilik meede 
abikaugematesse piirkondadesse. See tähendab, et riik võiks omalt poolt tagada 
korras ruumid, varustuse ja tehnika ning vabatahtlikud osaleksid lepingulisel 
alusel valvekordades.

6. Päästeautode ja -paatide võõrandamisel tuleks need anda vabatahtlikele üle töö-
korras ja vajaliku varustusega. Riigiasutustel on kindlasti enam võimalust soetada 
oma kuludega tehnika ja varustuse elemente, kui seda on vabatahtlikel riiklikest 
toetustest ja omatuludest. PäA ja PPA ei peaks võõrandama kõlbmatut vara, või-
maldades sellega vabatahtlikel neid oma ühingute huvides hiljem edasi müüa. 
Üks lahendus võiks olla see, et riik annab lihtsalt kasutada oma vara. Andes aga 
amortiseerunud vahendi vabatahtlikele, tähendab see nende jaoks otseseid kulu-
sid, mille teenimiseks tuleb kulutada mitu korda rohkem aega, kui lepingutes 
ette nähtud.
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sisekaitse.ee

Ühest küljest on riiklik eesmärk kaasata Eesti elanikkonda aina enam ühist turvalisust 
tagavatesse tegevustesse, teisest küljest on tõdetud, et nii Politsei- ja Piirivalveametit kui 
ka Päästeametit ootavad tulevikus personalipuudusest tulenevad probleemid. Analüüsis 
keskendutakse abipolitseinikele, vabatahtlikele päästjatele ja vabatahtlikele merepäästjatele 
ning nende praeguste tegevuste kitsaskohtadele. Eesti elanikel on õigustatud ootus abile ja 
turvalisusele, mida on võimelised koostöös riigiasutustega pakkuma ka hästi varustatud 
ja koolitatud vabatahtlikud. Peamiseks järelduseks on tagada motiveeritud vabatahtlike 
tegevustele sobilikud tingimused ja süsteemne tugi. Töö tulemustest lähtuvad soovitused on 
indikatiivsed ja juhivad tähelepanu vabatahtlike ootustele.

EESTIS PLAANITAKSE AASTA-AASTALT SUURENDADA 
VABATAHTLIKE ARVU, KES KÕRVUTI RIIGIASUTUSTEGA  

PAKUVAD ELANIKELE KORRAKAITSE-  
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