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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

 

Organisatsiooni kommunikatsioon – juhtimisvahend (Cornelissen 2011:5; Christensen, 

Morsing & Cheney 2008), millesse on integreeritud organisatsiooni avalikud suhted, 

sisekommunikatsioon ja turunduskommunikatsioon (Vos & Schoemaker 2011:18; van Riel 

2008; Cornelissen 2011:7-8; Illia & Balmer 2012). Organisatsiooni kommunikatsiooni 

eesmärk on sidusrühmade hulgas soodsa maine loomine ja selle säilitamine lähtudes 

organisatsiooni eesmärgist, ülesannetest, missioonist ja visioonist (Cornelissen 2011:5; 

Christensen, Morsing & Cheney 2008).  

 

Sidusrühm – iga grupp või üksikisik, kes mõjutab organisatsiooni eesmärkide saavutamist 

või on neist mõjutatud (1984:6 ref Cornelissen 2011:5). 

 

Sotsiaalmeedia – sotsiaalne olemine internetipõhistes suhtluskeskkondades. Need 

keskkonnad on suhtlusvõrgustikud, blogid, mikroblogid, videojagamise keskkonnad, 

fotojagamise keskkonnad, wikid ja foorumid. 

 

 

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet 

SKA – Sisekaitseakadeemia  
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SISSEJUHATUS 

 
 

Paljude väga erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga riigiasutuste või nende 

struktuuriüksuste üheks põhimäärusega ettenähtud ülesandeks on avalikkusega suhtlemine. 

Avalikkusega suhtlemise vajadus ja sellest tulenevalt avalike suhete osakond või 

valdkonnaga tegelev ametnik on kõigis suuremates riigiasutustes olemas ka juhul, kui 

avalikkusega suhtlemine ei kuulu asutuse põhimäärusega ettenähtud esmaste ülesannete 

hulka. Seoses infoühiskonna arenguga on viimastel aastakümnetel lisandunud 

traditsioonilistele kommunikatsioonikanalitele online kanalid, sh sotsiaalmeedia, seega on 

ka võimalused avalikkusega suhtlemiseks oluliselt mitmekesistunud. 

 

Iga-aastasesse uuringusse valitsusasutuste suhetest meediaga lisati 2012. aastal ka 

sotsiaalmeedia temaatika. Osa uuringus osalenud ajakirjanikest leidis, et riigiasutuse puhul 

pole sotsiaalmeedias osalemine vajalik, teine osa tõi seevastu välja, et riigiasutuste 

sotsiaalmeedia lehed võiksid olla head kiire informatsiooni leidmise allikad, kui nende 

kontseptsioon on läbi mõeldud (Valitsusasutuste… 2012). 

 

2012. a detsembris avaldatud Eurostati uuring näitas, et 91% Eesti elanikest, kes viimase 

kolme kuu jooksul olid kasutanud internetti, luges online uudiseid ja ajalehti internetis ning 

56% postitas sõnumeid sotsiaalmeediasse  (Internet use… 2012). Seega võib väita, et üha 

enam infot hangitakse interneti vahendusel  ja sotsiaalmeedia kanalid on omandanud suure 

tähtsuse inimeste omavahelises suhtlemises. 

 

Valitsuskommunikatsiooni käsiraamatu kohaselt on ajal, mil üle kolme neljandiku Eesti 

elanikest kasutab internetti, riigiasutuste puhul sotsiaalmeedias osalemine avalikkusega 

suhtlemisel möödapääsmatu. Samas on kirjeldatud ka üldised juhised 

kommunikatsioonitegevusteks sotsiaalmeedias (Valitsuskommunikatsiooni… 2011:77-81), 

kuid riigiasutuste sotsiaalmeedia kasutamise puhul on tegemist Eestis väheuuritud 
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valdkonnaga. Käesoleva magistritöö autorile teadaolevalt on ainsaks Eestis valminud 

teadustööks, mis keskendub riigiasutuste sotsiaalmeedia kasutamisele, Kristjan Kostabi 

magistritöö „Riigiasutused sotsiaalmeedias – kasutajate kogemused ja ootused“. Kostabi 

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö raames läbi viidud uuring sihtgrupi hulgas näitas, et 

50% vastanuist peab oluliseks ja 31% väga oluliseks, et riigiasutused lisaks muudele 

kanalitele selgitaks oma tegemisi ka sotsiaalmeedias. (Kostabi 2013) 

 

Magistritöö keskendub sotsiaalmeedia kasutamisele Siseministeeriumi valitsemisala 

asutuste kommunikatsioonis. Vastavalt Eesti Julgeolekupoliitika alustele on riigi arengu 

huvides ühiskonna sidususe edendamine. Julgeolekupoliitika dokument näeb ette, et 

ühiskonna sidusust suurendab ja sotsiaalseid riske ennetab muuhulgas kõigi gruppide 

kaasatus ühiskonnaellu. (Eesti… 2010) Verdegem (2011) on näinud sotsiaalmeedias ühte 

võimalust ühiskonna sidususe suurendamiseks. Seega on magistritöö teema aktuaalne, 

sest arvestades asjaolu, et üha enam inimesi hangib infot internetist ja on aktiivsed 

sotsiaalmeedias, on riigiasutuse puhul sotsiaalmeedia kasutamine vajalik, et selgitada oma 

tegemisi seal, kus on inimesed (Valitsuskommunikatsiooni… 2011:77). Samas on oluline 

välja selgitada, kuidas riigiasutus saab järgida Valitsuskommunikatsiooni käsiraamatus 

(2011:77) antud soovitust riigiasutustel sotsiaalmeedias osaleda. Käesolevas töös 

vaadeldakse sotsiaalmeedia kasutamise võimalusi kommunikatsioonis ühe riigiasutuse 

näitel. 

 

Magistritöö uurimisprobleem on, kuidas saab Siseministeeriumi valitsemisala asutus – 

Häirekeskus –  oma kommunikatsioonis lisaks traditsioonilistele 

kommunikatsioonikanalitele ja -võimalustele kasutada sotsiaalmeediat nii, et tegevus oleks 

läbimõeldud ja eesmärgipärane lähtudes organisatsioonikommunikatsiooni teooriast ja 

sotsiaalmeedia toimimise teoreetilistest lähtekohtadest. Eesmärgipärasus on vajalik, kuna 

vastupidisel juhul võib sotsiaalmeedia kasutamine olla juhuslik tegevus ja hakata töötama 

vastu seatud eesmärkidele. Ka kommunikatsiooniteadlase Kaja Tampere (2011) sõnul ei 

ole sotsiaalmeedia enam professionaalne töövahend avalikele suhetele, kui selle 

kasutamine ei ole läbimõeldud.  

 

Lähtudes Häirekeskuse vajadustest ja võimalikest kommunikatsiooni eesmärkidest, 

otsitakse magistritöös vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 
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• milline on Eesti sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste sotsiaalmeedias 

osalemise kogemus?  

• kuidas on Häirekeskuse kommunikatsioonis sotsiaalmeediat rakendatud? 

• kuidas saab Häirekeskus oma kommunikatsioonis rakendada sotsiaalmeediat? 

 

Magistritöö eesmärk on  töötada välja organisatsioonikommunikatsiooni ja sotsiaalmeedia 

toimimise teoreetiliste lähtekohtade ja empiirilise uuringu tulemuste põhjal Häirekeskuse 

sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon. 

 

Selleks, et töö eesmärki saavutada, on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. analüüsida organisatsiooni kommunikatsiooni teoreetilist käsitlust ja sotsiaalmeedia 

teoreetilisi lähtekohti; 

2. analüüsida Eesti sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste sotsiaalmeedias 

osalemise kogemust; 

3. sotsiaalmeedia toimimise teooria sünteesi ning sisejulgeoleku valdkonnaga seotud 

asutuste sotsiaalmeedias osalemise praktika analüüsi ning selle järelduste 

alusel koostada Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon 

lähtuvalt asutuse ootustest ja vajadustest. 

 

Magistritöö koostamisel kasutatakse rakendusuuringu strateegiat (design (based) 

research) (Bannan-Ritland 2003).  

 

Andmete kogumiseks kasutatakse kvalitatiivseid andmete kogumise meetodeid: 

poolstruktureeritud ekspertintervjuusid (Flick 2011: 112-113) ja ajurünnakut (Byron 2012). 

Poolstruktureeritud intervjuude valimi moodustavad Siseministeeriumi valitsemisala 

asutuste eksperdid, valimit laiendatakse Siseministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu 

tasandile. Lähtuvalt sellest, et Välisministeerium oli esimene Eesti riigiasutus, mis hakkas 

oma kommunikatsioonis sotsiaalmeediat kasutama, viiakse intervjuu läbi ka 

Välisministeeriumis. Intervjuude analüüsi põhjal selgitatakse välja asutuste senine 

sotsiaalmeedias osalemise praktika,  hinnang kogemusele ja plaanid seoses sotsiaalmeedia 

kasutamisega.  
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Ajurünnak viiakse läbi Häirekeskuse tippjuhtkonna ja struktuuriüksuste juhtidega, et välja 

selgitada Häirekeskuse kommunikatsiooni sidusrühmad ja peamised sõnumid ning 

sotsiaalmeedia kui kanali võimalik roll asutuse kommunikatsioonis. Ekspertintervjuude 

analüüsimisel kasutatakse kvalitatiivset andmeanalüüsi – avatud kodeerimist (Saldaña 

2009:4).  

 

Magistritöö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene peatükk keskendub valdkonna 

teoreetilisele käsitlusele, milles autor analüüsib organisatsiooni kommunikatsiooni teooriat 

ja sotsiaalmeedia olemust ning selle toimimise teoreetilisi lähtekohti.  

 

Magistritöö teises peatükis kirjeldatakse uuringu metoodikat ja esitatakse autori koostatud 

intervjuukava alusel läbiviidud poolstruktureeritud ekspertintervjuude tulemused ning 

andmete analüüs.  

 

Kolmandas peatükis antakse ülevaade Häirekeskuse missioonist, visioonist ja ülesannetest. 

Esitatakse Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemise hetkeseisu analüüs ja ajurünnaku 

tulemused, mille käigu kaardistati organisatsiooni sidusrühmad, peamised sõnumid ja 

võimalused kasutada sõnumite edastamiseks sotsiaalmeediat ning tuuakse võrdluseks 

Soome Häirekeskuse sotsiaalmeedia sidusrühmade ja sõnumite kaardistus. Järeldustele, 

organisatsioonikommunikatsiooni teoreetilistele alustele ning sotsiaalmeedia teoreetilistele 

lähtekohtadele tuginedes koostatakse Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia 

kontseptsioon.  

 

Esialgseid uurimistulemusi on magistritöö autor tutvustanud kahel konverentsil: 13.-

15.03.2014 toimunud Balti ja Skandinaavia uuringute ühiskonverentsil Yale’i ülikoolis 

Ameerika Ühendriikides New Havenis ja 02.-04.04.2014 toimunud Euroopa 

Hädaabinumbri Assotsiatsiooni aastakonverentsil Poola Vabariigis Varssavis. 

 

Magistritöö autor tänab kõiki töö valmimisele kaasaaidanuid. Tänud juhendajatele 

kannatlikkuse, toetuse ja juhendamise eest, Shvea Järvetile, kes jaksas vastata lõpmatuna 

näivatele küsimustele ja uuringus osalenud ekspertidele ja kolleegidele nende panuse eest 

uuringu valmimisse. Magistritöö autori eriline ja suurim tänu kuulub perekonnale, kes on 

kogu töö valmimise protsessis olnud hindamatuks moraalseks toeks. 
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1. ORGANISATSIOONI KOMMUNIKATSIOONI JA 
SOTSIAALMEEDIA TOIMIMISE TEOREETILISED 
ALUSED 

Esimeses peatükis analüüsitakse organisatsiooni kommunikatsiooni teoreetilisi lähtekohti 

ja sotsiaalmeedia toimimise teoreetilist käsitlust. 

 

Organisatsiooni kommunikatsiooni teoreetiliste lähtekohtade analüüsimisel keskendutakse 

nimetatud kommunikatsiooni valdkonna defineerimisele, mõiste muutumisele ja 

arenemisele ajas ning organisatsiooni kommunikatsiooni põhimõistetele ja olemusele. 
 

Sotsiaalmeedia toimimise teoreetiliste lähtekohtade analüüsimisel vaadeldakse mõiste 

ambivalentsust ja erinevaid definitsioone. Samuti analüüsitakse sotsiaalmeedia valdkonna 

uurimist lähtudes organisatsiooni väliskommunikatsioonist ning antakse ülevaade 

sotsiaalmeedia senisest kasutamisest riigiasutuse kommunikatsioonis tuginedes 

teaduskirjandusele. 

 

1.1  Organisatsiooni kommunikatsiooni teoreetilised lähtekohad 

 

Organisatsiooni kommunikatsioonile saab läheneda mitmeti: tõlgendades seda kui 

organisatsiooni sisekommunikatsiooni (ingl. k organizational communication) või 

integreeritud organisatsiooni kommunikatsiooni (ingl. k corporate communication).  

 

Esimese käsitluse kohaselt on organisatsiooni kommunikatsiooni puhul tegemist 

kommunikatsiooni ühe alaliigi – interpersonaalse kommunikatsiooniga, mis tähendab 

eelkõige sotsiaalset suhtlemist (Berger 2005). W. Charles Reddingit peetakse 

organisatsiooni kommunikatsiooni kui akadeemilise distsipliini loojaks (Broadfoot & 

Munshi 2007; Clair 1999; Meisenbach 2006; Buzzanell & Stohl 1999; Mumby 2012), kes 
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käsitles organisatsiooni kommunikatsioonina eelkõige sisekommunikatsiooni (ingl k. 

organizational communication) (Mumby 2012). Toetudes Reddingi loodud teooriale on 

mitmed kommunikatsiooni uurijad jõudnud järeldusele, et organisatsiooni olemuse 

moodustab kommunikatsioon (McPhee & Zaug 2009:21-47;  Blashke, Schoeneborn, Seidl 

2012; Buzzanell & Stohl 1999). 

 

Teise käsitluse järgi on organisatsiooni kommunikatsiooni puhul tegemist 

interdistsiplinaarse valdkonnaga, kus kommunikatsiooni käsitletakse juhtimisvahendina, 

mis annab raamistiku sise- ja väliskommunikatsiooni efektiivseks koordineerimiseks, mille 

üldine eesmärk on sidusrühmade hulgas soodsa maine loomine ja säilitamine (Cornelissen 

2011:5; Christensen, Morsing & Cheney 2008). Organisatsiooni kommunikatsiooni 

integreeritud käsitlus hõlmab endas kolme põhikomponenti, mis kokku moodustavad ühtse 

terviku, kuid samas vajavad erinevat lähenemist. Esimene neist on suhtekorraldus, mis 

näeb organisatsiooni tervikuna, sealjuures peamiselt keskendudes 

väliskommunikatsioonile. Teine komponent on sisekommunikatsioon, kolmas komponent 

– turunduskommunikatsioon – on turunduse osa, mis keskendub tarbijatele. (Vos & 

Schoemaker 2011:18; van Riel 2008; Cornelissen 2011:7-8; Illia & Balmer 2012) 

 

Organisatsiooni kommunikatsiooni on erialases kirjanduses käsitletud ka kui 

organisatsiooni mainekujundust (Dolphin & Fan 2000) või on tähistatud sellega üht 

komponenti – avalikke suhteid (Steyn 2003). 

 

Eelpool toodu põhjal saab väita, et mõlemad organisatsiooni kommunikatsiooni käsitlused 

näevad kommunikatsiooni olulist rolli organisatsiooni jaoks. Lähtudes organisatsiooni 

kommunikatsioonist selle kitsamas tähenduses luuakse organisatsioon läbi 

kommunikatsiooni (McPhee & Zaug 2009:21-47; Blashke, Schoeneborn & Seidl 2012; 

Buzzanell & Stohl 1999), mille juures on samavõrd oluline organisatsiooni efektiivseks 

toimimiseks  tema soodne maine ja selle säilitamine läbi sisemiste sidusgruppide 

(Cornelissen 2011:5). 

 

Käesoleva magistritöö mõistes on oluline analüüsida organisatsiooni kommunikatsiooni 

selle laiemast käsitlusest lähtuvalt, milles on integreeritud organisatsiooni 

kommunikatsiooni erinevad komponendid, sest sotsiaalmeedia oma avalikule meediale 

iseloomulike tunnuste tõttu (Kaplan & Haenlein 2010) hõlmab endas avalike suhete ja 
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turunduse valdkonda. Samas lähtudes organisatsiooni kommunikatsioonist kui tervikust, on 

oluline roll ka sisekommunikatsioonil läbi organisatsioonisiseste sidusrühmade 

(Cornelissen 2011:3, 5, 44; Dolphin & Fan 2000), et kasutada kommunikatsiooni kui 

terviklikku juhtimisvahendit.  Christensen, Morsing & Cheney (2008: 3) rõhutavad, et 

organisatsiooni kommunikatsiooni visiooniks on kujundada sidus ja üheselt mõistetav 

arusaamine sellest, milline organisatsioon on ja mille jaoks ta on loodud. Ka avaliku 

sektori organisatsiooni kommunikatsiooni puhul on Pandey & Garnett (2006) välja toonud 

avaliku sektori organisatsioonide kommunikatsiooni toimimise puhul kolm olulist mõõdet: 

interpersonaalne, välis- ja sisekommunikatsioon. Organisatsiooni kommunikatsiooni laiem 

ehk integreeritud käsitlus hõlmab kõiki nimetatuid. Et mõista organisatsiooni 

kommunikatsiooni rolli kaasaegses ühiskonnas, on asjakohaline analüüsida, kuidas ja 

millistel põhjustel on välja kujunenud integreeritud lähenemine organisatsiooni 

kommunikatsioonile. 

 

Kommunikatsiooni juhtimine ei ole uus nähtus. Ühiskonna moderniseerumine –  esmalt 

läbi põllumajanduse ja kaubanduse, hiljem läbi industrialiseerumise – aitas kaasa üha 

keerulisemate organisatsioonide tekkimisele, mille kommunikatsioonivajadused muutusid 

aina komplitseeritumaks. 1930ndatel said alguse kaks professionaalset distsipliini 

organisatsiooni kommunikatsiooni mõistes: turunduskommunikatsioon ja avalikud suhted, 

mis arenesid kahe eraldiseisva väliskommunikatsiooni distsipliinina. 

Turunduskommunikatsioonil oli oluline roll toodete turule toomisel ja avalike suhete 

korraldamise läbi tegeleti  avaliku huviga seotud küsimustega. (Cornelissen 2011:15-16)  

 

Cornelisseni (2011:15) põhjal palgati industriaalühiskonnas organisatsioonide 

kommunikatsioonikampaaniate läbiviimiseks ka propagandiste, kes kasutasid muuhulgas 

lausvalesid pressiteadetes ja reklaamides. Siinkohal on oluline märkida, et aja jooksul on 

propaganda ja propagandistid saanud halva tähenduse, kuigi Taylor toob välja, et 

propaganda on vaid ideede kommunikatsioon, millega soovitakse mõjutada inimest 

mõtlema või käituma mingil soovitud viisil ja kasu saavad sellest otseselt või kaudselt 

mõjutajad (Taylor 2011:22-23). Siinkohal on seos sotsiaalse turundusega, mille eesmärgiks 

on samuti mõjutada inimest käituma soovitud viisil, kasu saavad ka sellest otseselt ja 

kaudselt mõjutajad, kuid ka mõjutatavad ise (Lefebvre & Flora 1988).  
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Seega võib Cornelisseni toodud väite puhul arvata ka, et tegemist on tagantjärgi antud 

hinnangu tolleaegsete kampaaniate läbiviijate meetoditele. Sellel küsimusel siinkohal pole 

asjakohane pikemalt peatuda, küll aga on vajalik ära märkida, et propaganda läbiviimiseks 

kasutati massimeediat, mille kaudu suunati üksikindiviide massi osana (Ellul 2011:69-71). 

McQuail (2003:3)  tähistab terminiga „massimeedia“ suure levialaga 

kommunikatsioonivahendeid (nt ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon jne), mis jõuavad 

ühiskonnas peaaegu igaüheni ja on üldtuntud.   

 

Aja jooksul muutunud kommunikatsioonikeskkonda on Castells (2004) kirjeldanud 

1970ndatel arenema hakanud võrgu(stiku)ühiskonnana, kus puudub hierarhia ja jõud on 

võrgustikes endis. Kui industriaalühiskonnas oli kommunikatsioonisüsteem 

massimeediakeskne, mida toetab ka Elluli propaganda väliste tunnusjoonte määratlemine 

(Ellul 2011:71) ja iseloomulikuks tunnuseks oli sõnumi edastamine ühelt paljudele, siis 

võrgu(stiku)ühiskonnas on kommunikatsioon globaalne horisontaalse kommunikatsiooni 

võrk, milles on mitmeid võimalusi interaktiivsete sõnumite vahetamiseks paljudelt 

paljudele ühel või erineval ajal (Castells 2007). 

 

Seega on muutunud kommunikatsioonikeskkond ja vastavalt sellele on organisatsioonidel 

vajalik ajakohastada suhtlemist väliste ja sisemiste sidusrühmadega, et kommunikatsioon 

oleks eesmärgipärane ja toetaks organisatsiooni ülesandeid. 

 

Alates 1980ndatest hakati avalikke suhteid ja turunduskommunikatsiooni lähendama ning 

tooma ühise juhtimisfunktsiooni alla, mida tänapäeval tuntakse organisatsiooni 

kommunikatsioonina. Viimastel aastakümnetel on keskkond, milles organisatsioonid 

tegutsevad, oluliselt muutunud. Sellele on lisandunud ka erinevate sidusgruppide 

nõudmised, millega peab turundus- ja avaliku suhete tegevuste läbiviimisel arvestama. 

(Cornelissen 2011:16, 22) 

 

Cornelissen (2011:5) seob organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja edukuse 

kommunikatsiooni kriitilise rolliga, sest sellest sõltub, kuidas sidusrühmad organisatsiooni 

näevad. Ta kasutab sidusgruppide mõiste avamisel Edward Freemani (1984:6 ref 

Cornelissen 2011:5) definitsiooni, mille järgi on selleks iga grupp või üksikisik, kes 

mõjutab organisatsiooni eesmärkide saavutamist või on neist mõjutatud. Cornelissen 
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nimetab peamiste sidusrühmadena aktsionäre ja investoreid, kliente ja tarbijaid, töötajaid ja 

kogukonda, milles organisatsioon tegutseb. (Cornelissen 2011:3,44) 

 

Ka Capozzi & Zipfel (2012) toovad avalikke suhteid analüüsides välja, et muutunud on 

kommunikatsioonikeskkond, mis tähendab, et ühepoolne kommunikatsioon on kaotanud 

efektiivsuse ja organisatsioonid peavad oma sidusrühmad  kaasama dialoogi. Waters, 

Tindall & Morton (2010) rõhutavad, et muutunud kommunikatsioonikeskkond on ka 

traditsioonilise meediasuhtluse kujundanud selliseks, mis on iseloomulik sotsiaalmeedia 

keskkonnale, mida iseloomustab ennekõike dialoog. Eelpool nimetatud ühepoolset 

kommunikatsiooni on Tampere (2011) defineerinud juhitud kommunikatsioonina, mida 

rakendatakse tihti jõupositsioonilt, mida Cornelisseni (2011:15) järgi kasutati ka 

industriaalühiskonnas.  

 

Kuna organisatsiooni kommunikatsioon on oma sisult nii hetketegevuste läbiviimine kui ka 

tulevikku suunatud planeerimine, on tegemist strateegilise kommunikatsiooniga. 

Strateegilise kommunikatsiooni definitsioone on mitmeid ning selle mõiste sisustamine 

sõltub kontekstist, siinkohal lähtub magistritöö autor strateegilisest kommunikatsioonist 

kui integreeritud organisatsiooni kommunikatsioon (Waters & Lemanski 2011). Ka 

Khang&Ye (2012) toovad välja, et strateegiline kommunikatsioon on segu reklaamist ja 

avalikest suhetest. Seega toetab nende lähenemine organisatsiooni kommunikatsiooni 

teooria põhimõtet, et selle puhul on tegemist organisatsiooni juhtimiseks vajaliku tegevuste 

kogumiga, millest ühe komponendi moodustavad avalikud suhted ja 

turunduskommunikatsioon  (Cornelissen 2011:25). 

 

Organisatsiooni kommunikatsiooni roll on tänapäeval Tampere sõnul tõlgendada maailma 

organisatsiooni jaoks, et mõista, kuidas ehitada üles dialoog, usaldus ja nende läbi 

seaduslikkus (Tampere 2011). Seda seisukohta toetavad ka erinevate autorite poolt välja 

toodud organisatsiooni kommunikatsiooni põhimõisted, milleks on missioon, visioon, 

organisatsiooni eesmärgid, strateegiad, organisatsiooni identiteet, kuvand, reputatsioon, 

sidusgrupid, avalikkus, kommunikatsioon. (Invernizzi &Romenti 2012; Cornelissen 

2011:7-10; Ulijn 2000; Oliver 1997:12,169, Argenti 2013:74-75) 

 

Arvesse võttes muutunud kommunikatsioonikeskkonda ja erinevate sidusrühmade 

suurenenud rolli organisatsiooni efektiivseks toimimiseks, on üha enam vajalik tegevuste, 
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sh kommunikatsiooni valdkonnas, eelnev planeerimine. Ka Ferguson on kaasaegsete 

organisatsioonide strateegilise planeerimise olulise osana näinud kommunikatsiooni 

planeerimist, mille õnnestumiseks on oluline, et kommunikatsiooni planeerijad ja selle 

rakendajad mõistavad organisatsiooni missiooni, volitusi ja kohustusi ning strateegilisi 

eesmärke, võttes arvesse väliste ja sisemiste sidusrühmade ootuseid organisatsioonile 

(Ferguson 1999:29).  

 

Lähtuvalt eeltoodust moodustavad organisatsiooni kommunikatsiooni terviku avalikud 

suhted, sisekommunikatsioon ja turunduskommunikatsioon, mis lähtuvad organisatsiooni 

ülesannetest, eesmärkidest, missioonist ja visioonist. Sidusrühmade ootused ja tagasiside 

omakorda mõjutavad kogu tervikut. (vt joonis 1) 

 

 

Joonis 1. Organisatsiooni kommunikatsiooni komponendid (Vos & Schoemaker 2011:18; 
van Riel 2008; Cornelissen 2011:7-10; Illia & Balmer 2012; Invernizzi &Romenti 2012; 
Cornelissen 2011:7-10; Ulijn 2000; Oliver 1997:12,169, Argenti 2013:74-75 põhjal 
magistritöö autori koostatud) 

 

Esimese alapeatüki kokkuvõttena toob magistritöö autor välja, et arvesse võttes  muutunud 

kommunikatsiooni keskkonda, kus ühesuunaline kommunikatsioon on asendunud 

dialoogiga (Castells 2004; Capozzi & Zipfel 2012; Waters, Tindall & Morton 2010), vajab 
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organisatsiooni kommunikatsioon laiemat lähenemist, milles on integreeritud kolm selle 

olulist komponenti – avalikud suhted, turunduskommunikatsioon ja sisekommunikatsioon 

–  ühtseks tervikuks (Vos & Schoemaker 2011:18; van Riel 2008; Cornelissen 2011:7-8 ; 

Illia & Balmer 2012). Magistritöö autor toob esile, et organisatsiooni jätkusuutlikkuses ja 

edukuses on kriitiline roll kommunikatsioonil, sest sellest sõltub, kuidas nii organisatsiooni 

välised kui ka sisesed sidusrühmad organisatsiooni näevad (Cornelissen 2011:3, 5, 44; 

Dolphin & Fan 2000). Et kõiki eelnimetatud aspekte kommunikatsiooni rakendamisel 

arvesse võtta, on üha olulisem kommunikatsioonitegevuste eelnev planeerimine lähtuvalt 

organisatsiooni eesmärgist, ülesannetest, missioonist ja visioonist (Ferguson 1999:29; 

Cornelissen 2011:7-10). Magistritöö autor on seisukohal, kuna muutunud 

kommunikatsiooni keskkond hõlmab endas rohkem kanaleid ja võimalusi, nende 

oskuslikuks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks on planeerimine ja hinnangu andmine 

läbiviidule kommunikatsiooni õnnestumiseks hädavajalik. Järgmises alapeatükis 

vaadeldakse lähemalt üht organisatsiooni kommunikatsiooni kanalitest – sotsiaalmeediat. 

 

1.2 Sotsiaalmeedia olemus ja teoreetiline käsitlus 

 

Viimastel aastakümnetel on arenenud erinevad online kommunikatsioonikanalid, mis 

hõlmavad endas ka sotsiaalmeediat. Arvatavalt põhjuseks sotsiaalmeedia suhteline uudsus, 

on selle defineerimisel teoreetikud erinevatel seisukohtadel.   

 

Castells  kasutab sotsiaalmeediast rääkides terminit iseleviv massikommunikatsioon (ingl. 

k mass self-communication), mida nimetab sotsiaalmeedia fenomeniks. Ta defineerib selle 

kui online meedia, mille vahendusel on võimalik jagada informatsiooni ja astuda dialoogi. 

Potentsiaalselt jõuab läbi sotsiaalmeedia informatsioon interneti vahendusel globaalse 

auditooriumini. (Castells 2007) 

 

Ka Kaplan & Haenlein (2010) on sotsiaalmeedia olemust sõnastades pidanud oluliseks 

interneti rolli, defineerides sotsiaalmeedia kui grupi interneti-põhiseid rakendusi, mis on 

rajatud Web 2.0 tehnoloogilistele ja ideoloogilistele alustele ning võimaldavad luua ja 

vahetada kasutaja loodud sisu (ingl. k user generated content). Mangold & Faulds (2009) 
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on sotsiaalmeediat defineerides kõrvale jätnud sisu jagamise aspekti ning lähtunud vaid 

sisu loojatest, kelleks on nende sõnul tarbijad ehk teisisõnu on nende käsitluses  

sotsiaalmeedia sõnastanud kui tarbija loodud internetipõhise meedia (ingl. k consumer-

generated media). 

 

Seevastu Bryer & Zavattaro rõhutavad, et sotsiaalmeedia ei pea tingimata olema digitaalne 

ega seotud online keskkonnaga. Sotsiaalmeedia on tehnoloogiad, mis võimaldavad 

suhtlust, teevad võimalikuks koostöö ning pakuvad arutelu võimalust sidusrühmade 

hulgas. Need tehnoloogiad hõlmavad blogisid, wikisid, erineva meediumi (audio, foto, 

video, tekst) jagamise vahendeid, suhtlusvõrgustikke (k.a Facebook) ja virtuaalmaailmu. 

Bryer & Zavattaro juhivad tähelepanu, et sotsiaalmeedia on siiski erinevad tehnoloogiad, 

mitte tegevused ise. Sotsiaalmeedia küll võib juhtida teatavate tegevuste juurde, aga samas 

võib selle rakendamise järel sotsiaalmeedia sotsiaalne komponent kaduda. (Bryer & 

Zavattaro 2011) 

 

Mergel & Greeves peavad sotsiaalmeedia põhikomponendiks kultuurinihet, mille on 

põhjustanud suhtlusvõrgustike keskkonnad, mis muudavad lineaarse ühepoolse 

kommunikatsiooni koostööl põhinevaks aruteluks. Rõhutades, et Web 2.0 ja sotsiaalmeedia 

on küll tugevalt seotud interneti tehnoloogiatega, möönavad autorid samas, et tehnoloogia 

on siiski vaid vahend soovitud tulemuse saavutamiseks. (Mergel & Greeves 2013:4) 

 

Vaatamata eelpool toodud erisustele sotsiaalmeedia defineerimisel, on neis kõigis kaks 

ühist komponenti: sotsiaalsus ja meedia ehk siis teisisõnu tähistab sotsiaalmeedia 

sotsiaalne olemist mingis meediumis. Läbi sotsiaalsuse ja meediumite on sotsiaalmeediat 

defineerinud ka Safko, tuues võimalike tehnoloogiatena välja nii kirjasõna, trummid, 

telefoni, raadio, koduleheküljed jne (Safko 2012:3-5). Piiritlemaks sotsiaalmeedia 

mõistmist, käsitletakse käesolevas magistritöös sotsiaalmeediat internetipõhiste 

suhtluskeskkondadena, mille täpsem jaotus on toodud käesoleva magistritöö lk 17. 

Siinkohal jäetakse kõrvale erinevad organisatsioonide loodud internetipõhised keskkonnad, 

mis on tihtipeale mõeldud sidusrühmade organisatsiooniga suhtlemise hõlbustamiseks, nt 

paberivaba ARK, e-maksuamet jne.  

 

Internetipõhiseid suhtluskeskkondi on liigitatud erinevatel alustel. Nii on Ledford (2012) 

jaganud sotsiaalmeedia kanalid viide suurde gruppi: suhtlusvõrgustikud (nt Facebook), 
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videote jagamise keskkonnad (nt Youtube), blogid, mikroblogid (nt Twitter) ja erinevad 

mobiilirakendused.  

 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre on sotsiaalmeedia keskkondasid liigitades 

toonud välja veelgi rohkem erinevaid jaotisi: suhtlusvõrgustikud, mis jagunevad omakorda 

laiadele massidele suunatuks (nt Facebook) ja professionaalseks suhtlemiseks mõelduteks 

(nt Linkedln). Meediajagamise keskkondade alla liigitavad nad nii foto (nt Flickr) kui ka 

video jagamise võimalust pakkuvad keskkonnad (nt Youtube). Eraldi toovad nad välja 

blogid, Twitterit käsitlevad nad  mikroblogina. Samuti eristavad autorid Foursquare’i, mis 

võimaldab reaalajas edastada asukoha uuendusi koos kommentaaride lisamise 

võimalusega.  (Kietzmann et al 2011)  

 

Ward (2012:154-155) on erinevalt eelpool toodud ühest väga detailsest sotsiaalmeedia 

keskkondade liigitamise võimalustest (Kietzmann et al 2011) jaganud sotsiaalmeedia 

keskkonnad vaid kolme gruppi: wikid, blogid ja suhtlusvõrgustikud, käsitledes nii 

Facebooki kui ka Twitterit suhtlusvõrgustikena.  

 

Käesolevas magistritöös tuginetakse sotsiaalmeedia kanalite liigitamisel eelpool toodud 

võimalikele variantidele, samas kohandades neid nii, et eristuks keskkonna spetsiifika, 

kuid vältides ülemäärast detailsust. Magistritöö autor jagab sotsiaalmeedia keskkonnad 

suhtlusvõrgustikeks (nt Facebook), blogideks, mikroblogideks (nt Twitter), video jagamise 

keskkondadeks (nt Youtube), foto jagamise keskkondadeks (nt Flickr), wikideks ja 

foorumiteks. Kuigi eespool toodud käsitlustes ei leidnud foorumid eraldi kajastamist, on 

nad oma olemuselt sotsiaalmeedia, sest võimaldavad kasutajatel endil sisu luua ja seda 

jagada, mis on vastavalt Kaplanile & Haenleinile (2010) sotsiaalmeedia üks peamiseid 

tunnuseid. (vt joonis 2) 

 

Mitmed autorid on välja toonud, et seoses sotsiaalmeedia levikuga on see muutunud 

populaarseks uurimisobjektiks (Hogan & Quan-Haase 2010; Khang, Ki &Ye 2010; Reitz 

2012; Mergel & Greeves 2013).  Käesoleva magistritöö mõistes on enim huvipakkuvad 

uuringud seotud sotsiaalmeedia kasutamisega kommunikatsioonis ja avalikes suhetes, kui 

tugineda  käesolevas töös lk 14 välja toodud organisatsiooni kommunikatsiooni 

põhikomponentidele. Samas põhineb valik ka magistritöö eesmärgil, käsitledes 
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valitsuskommunikatsioonil kui riigi suhtlust rahva ja maailmaga, kus kasutatakse enim just 

nimetatud distsipliine.  

 

 

Joonis 2. Organisatsiooni kommunikatsiooni seosed sotsiaalmeediaga (Ledford 2012; 
Kietzmann et al 2011;  Cornelissen 2011:7-10 põhjal magistrittöö autori koostatud) 

 

Ajavahemikus 1997-2010 ilmunud artikleid sotsiaalmeediast on kontentanalüüsi kaudu 

vaadelnud Khang, Ki & Ye (2012). Toetudes Kaplani & Haenleini (2010) sotsiaalmeedia 

definitsioonile, analüüsisid nad nelja distsipliini – reklaami, kommunikatsiooni, turunduse 

ja avalike suhete – eelretsenseeritavaid ingliskeelseid Ameerika Ühendriikides ilmunud 

ajakirju (Khang, Ki & Ye 2012). Kuigi nimetatud nelja valdkonna piirid võivad kattuda, on 

uurimuses eristatud valdkonnad vastavalt erinevate distsipliinide ajakirjade pealkirjadele. 

Samas ei saa selle uuringu tulemusi võtta absoluutse tõena, sest kui ajakirja pealkirjas on 

viide vastavale valdkonnale olemas, nt avalikud suhted (ingl k. public relations), siis 

ajakiri kaasati uurimusse, vastasel juhul mitte. Sel põhjusel jäeti valimist välja avalike 

suhete valdkonna ajakiri Journal of Communication Management. Samuti on oluline fakt, 

et uurimused sotsiaalmeediast avalikes suhetes tekitavad väljaspool Ameerika Ühendriike 

liiga vähe akadeemilist diskussiooni (Luo & Jiang 2012), kuid kajastamist on temaatika 

siiski leidnud ka mujal maailmas.  

 

Kokku oli nimetatud uurimusse kaasatud 17 eelretsenseeritud teadusajakirja neljast 

valdkonnast. Analüüsist nähtus, et 17 ajakirjas ilmus  13 aasta jooksul ühtekokku 7987 

täispikka artiklit, millest 436-s (5,5%)  käsitleti sotsiaalmeediat. Artiklite analüüsi 

tulemusel jõudsid autorid järeldusele, et 40% artiklites oli kasutatud selget teoreetilist 
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raamistikku uurimuse läbiviimisel. Samas on kontentanalüüsi läbiviijad seisukohal, et 

edaspidistes sotsiaalmeedia-alastes uuringutes peaks keskenduma muuhulgas ka 

sotsiaalmeedia teooriate väljatöötamisele, sest tihtipeale toetuti uurimustes  mitte-

ajakohasele teoreetilisele raamistikule. Alternatiivsed teooriad seevastu võiksid paremini 

pakkuda võimalust mõistmaks sotsiaalmeedia fenomeni kui senine teadmiste raamistik. 

(Khang, Ki & Ye 2012) 

  

Seega saab eelpool toodu põhjal väita, et ajavahemikus 1997-2010 reklaami, 

kommunikatsiooni, turunduse ja avalike suhete valdkonnas ilmunud teadusartiklitest, mille 

uurimisobjektiks oli sotsiaalmeedia, vähem kui pooled toetusid teooriale. Samuti on seatud 

kahtluse alla kasutatud teooriate aja- ning asjakohasus sotsiaalmeedia selgitamise ja 

mõistmise seisukohalt.   

 

McQuail (2003:106; 2010:138) toob välja, et massikommunikatsiooniga seotud teooriat 

tuleb tõepoolest mõnevõrra ümber hinnata seoses uute tehnoloogiate ning nende 

rakendusviisidega, uue teooria välja töötamist ta vajalikuks siiski ei pea, sest avaliku 

kommunikatsiooni mõistes pole suurt muutust toimunud. Samas McQuail möönab, et uut 

tüüpi meediumid, mille peamine esindaja on internet, on personaalsemad ja 

interaktiivsemad traditsioonilistega võrreldes (McQuail 2003:3).   

 

Scolari (2009) kritiseerib termini uus meedia kasutamist ja seda  põhjusel, et termin on 

asjakohane vaid mingil kindlal ajahetkel, aja möödudes meedia võetakse omaks ja muutub 

traditsiooniliseks, seetõttu leiab ta, et õigem on praegu tihti uue meediana tuntud 

meediume digitaalseks meediaks nimetada. Lisaks termini kasutamisele on ka McQuaili 

seisukohtade suhtes võimalik kahelda, sest muutunud on kommunikatsioonikeskkond 

(käesolev töö lk 12) ja seoses sellega on toonud McQuail ka ise välja, et muutunud on 

teadete edastamine internetis, kus adressaadiks ei ole enam massiauditoorium (McQuail 

2003:107-108). Magistritöö autor lähtub käesoleva töö mõistes jaotusest traditsiooniline 

meedia – sotsiaalmeedia, töös ei kasutata mõistet uus meedia selle suhtelisuse tõttu.  

 

Mergel & Greeves (2013:7, 12) on võrrelnud traditsioonilise meedia (televisioon, raadio, 

kodulehekülg, ajaleht jne) ja sotsiaalmeedia tunnuseid – vastutus sisu eest, sisu, 

edastamine, tagasisidestamine, struktuur, eeltingimused, õigused – ning leidnud, et kaks 

meediat erinevad üksteisest täielikult (vt tabel 1). Peamiseks erisuseks traditsioonilise ja 
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sotsiaalmeedia vahel on toodud võrdlusest tulenevalt sotsiaalmeedia suurem paindlikkus ja 

võimalusterohkus.  

 

Tabel 1. Sotsiaalmeedia ja traditsioonilise meedia võrdlus tunnuste lõikes (Mergel & 
Greeves 2013:12) 

 

Tunnus Traditsiooniline meedia Sotsiaalmeedia 

Vastutus sisu eest Tavaliselt üks autor Tihti jagatud 

Sisu Trükitud või toodetud ja 

avaldatud 

Saab pidevalt viimistleda 

Edastamine Ühesuunaline (saatja ja vastuvõtja 

on erinevad) 

Kahesuunaline (suhtlemine, 

igaüks on nii tootja kui tarbija) 

Tagasisidestamine Kirjad toimetajale või staatilised 

kommentaarid 

Kiire tagasisidestamise ja 

kommenteerimise võimalus 

(mõnikord modereeritud) 

Struktuur Ruum, formaat ja 

säilitamistingimused on piiratud 

Ei ole piiranguid pikkusele ja 

kvantiteedile 

Eeltingimused Riistvara, tarkvara, rahastamine, 

ühine plaan 

Tehnikatundmine ja ligipääs 

internetile 

Õigused Laiaulatuslikud autoriõiguse 

nõuded, tülikas jagada 

Autoriõigused on siduvad, aga 

linkimise kaudu on lihtne jagada 

 

Tabelis 1 toodud kõigi seisukohtadega magistritöö autor ei nõustu, sest struktuuri võrdluses 

on sotsiaalmeedia puhul ära toodud, et pikkuse ja kvantiteedi osas ei ole piiranguid. 

Siinkohal on oluline välja tuua, et näiteks mikroblogi Twitter postituse pikkus on piiratud 

140 tähemärgiga. Ka eeltingimuste juures toodud vajadus vaid interneti ja tehnikatundmise 

järele pole asjakohased, sest eeltingimus interneti ligipääsule on siiski riist- ja tarkvara 

olemasolu. 

 

Meedia ja selle kasutamise muutumise tõttu, toovad Hogan & Quan-Haase (2010) välja 

asjaolu, et sotsiaalmeedia uurijad on mitmete väljakutsete ees, kuna valdkonnas toimuvad 

pidevad muutused, sh vananevad sotsiaalmeediaga seotud teooriad kiiresti ning üldised 

teoreetilised põhimõtted vajavad pidevat uuendamist.  
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Seega on erinevate uurijate järeldused vastuolulised sotsiaalmeediat selgitavate teooriate 

väljatöötamise vajalikkuse seisukohalt. Ühelt poolt puudub uute teooriate väljatöötamise 

vajadus, sest avaliku kommunikatsiooni mõistes pole suurt muutust toimunud (McQuail 

2003:106; McQuail 2010:138), kuigi mitmete autorite järgi on muutunud 

kommunikatsioonikeskkond ja sellega seoses ka kommunikatsiooni iseloom (käesolev 

magistritöö lk 11-13). Teisalt on sellekohane vajadus olemas, et mõista ja selgitada 

sotsiaalmeedia olemust (Khang, Ki & Ye 2012).  Kõrvale ei saa jätta ka valdkonnas 

toimuvaid kiireid ja pidevaid muutuseid ning sellega seotud uute teooriate väljatöötamise 

mõnetist perspektiivitust (Hogan & Quan-Haase 2010). Lähtuvalt tabelis 1 toodust on 

vajadus uute teooriate järele olemas, sest sotsiaalmeedia ja traditsiooniline meedia erinevad 

tunnuste lõikes märkimisväärselt.  

 

Kuigi Hogan & Quan-Haase (2010) rõhutavad pidevaid muutuseid sotsiaalmeedias ja 

inimeste käitumises sealses keskkonnas, on nad varasematele uuringutele tuginedes välja 

toonud, et osa sotsiaalmeediaga seotud järeldusi püsivad suhteliselt stabiilsetena: tugevad 

ja lähedased sotsiaalsed suhted online keskkonnas kalduvad olema seda ka mitte-online 

keskkonnas; kontaktid väheste sõpradega on tugevad ja paljudega nõrgad; selle vahel, mida 

inimesed väidavad, et nad teevad ja mida nad päriselt teevad, on lõhe; inimesed, kes on 

avatumad suhtlejad online keskkonnas on seda ka mitte-online keskkonnas. Seega on 

Hogani & Quan-Haase (2010) põhjal personaalne käitumine sotsiaalmeedias mingites 

aspektides suhteliselt muutumatu vaatamata sellele, et valdkond ise on pidevas 

muutumises. 

 

Samas võib eelpool toodud sotsiaalmeediaga seotud teooriate arendamise ning uute ja 

asjakohaste põhimõtete väljatöötamise taga olla ka asjaolu, et sotsiaalmeediat 

defineeritakse erinevalt. See omakorda toob kaasa uuritava objekti mõneti erineva 

mõistmise.  Eelpool esitatud sotsiaalmeedia definitsioonidest neli (Castells 2007; Kaplan & 

Haenlein 2010; Mergel & Greeves 2013:4; Mangold & Faulds 2009) seostas 

sotsiaalmeediat interneti ja digitaalse vormiga, Bryer & Zavattaro (2011)  ja Safko 

(2012:3-5) on vastupidisel seisukohal. Kui lähtuda viimati nimetatute sotsiaalmeedia 

defineerimisest, st jätta kõrvale keskkond, kus suheldakse erinevate tehnoloogiate abil, 

võib sotsiaalmeediaks nimetada igapäevast inimeste vahelist suhtlemist, interaktiivseid 

liiklusmärke jne. Kuna sellises käsitluses on sotsiaalmeedia mõiste väga lai ja hõlmab 
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endas mitmeid erinevaid meediume, siis on selle mõistmine ja selgitamine ühe teooria 

alusel raske.  

 

Lisaks teadlastele on sotsiaalmeedia puhul tegemist väljakutseid pakkuva valdkonnaga ka 

praktikute jaoks. Kommunikatsiooniteadlase Tampere sõnul on paljud organisatsioonid 

leidnud, et sotsiaalmeedia võiks olla üks kommunikatsioonistrateegia töövahenditest, et 

suhelda teatud sidusrühmadega. Samas on avalike suhete spetsialistid keerulise olukorra 

ees: kuidas osaleda sellistes võrgustikes, kuidas formuleerida sõnumeid ja kuidas neid 

edastada sidusrühmadele  nii, et tulemuseks ei oleks intellektuaalne prügi. (Tampere 2011) 

 

Reitz on funktsionalistlikule teooriale toetudes rõhutanud, et organisatsioonidel, mis 

kasutavad avalikes suhetes avatud lähenemist, on suurem tõenäosus püsima jääda. 

Sotsiaalmeedia kui vahend, mis soodustab dialoogi organisatsiooni ja avalikkuse vahel, on 

üks võimalikest avatud lähenemise viisidest. Reitz toob välja, et organisatsioonidel on nii 

psühholoogilised kui ka sotsiaalsed motivaatorid organisatsiooni ja avalikkuse vahelistes 

suhetes: organisatsiooni kuvandi säilitamine, võimalus luua suhteid avalikkusega, 

kontrollida probleemide lahendamist ja soodustada sotsiaalset vastutust. (Reitz 2012)  

 

Magistritöö autor järeldab, et  sotsiaalmeedia oskuslik kasutamine kommunikatsioonis on 

vajalik ja asjakohane, et suhelda avalikkusega, kujundada organisatsiooni mainet, rääkida 

kaasa probleemide lahendamisel ning aidata kaasa sotsiaalse vastutuse võtmisele. 

Käesoleva magistritöö eesmärgi mõistes on järgnevalt vajalik analüüsida sotsiaalmeedia 

rolli riigiasutuste kommunikatsioonis kitsamalt. 

 

Pandey & Garnetti (2006) sõnul on avaliku sektori kommunikatsiooni puhul tegemist 

väheuuritud valdkonnaga, samuti on Jacobsoni & Tuftsi (2013) järgi riigiasutuste 

sotsiaalmeedia strateegiad leidnud vähest käsitlust empiirilistes uuringutes. Kuigi Mergeli 

(2013:3) sõnul on riigiasutustel selge vajadus suhelda oma sidusrühmadega 

sotsiaalmeedias, sest inimesed eelistavad saad informatsiooni ning lugeda uudiseid just 

sotsiaalmeedia keskkondades. 

 

Valitsuskommunikatsiooni teostamisele sotsiaalmeedias on pakkunud juhiseid ja praktikal 

põhinevaid soovitusi Mergel & Greeves, kes rõhutavad, et nende raamatu puhul on 

tegemist pigem praktilise kogemus jagamisega tuginedes erinevatele juhtumiuuringutele 
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kui teoreetilise käsitlusega. Toetudes Ameerika Ühendriikide avaliku sektori kogemusele, 

väidavad nad, et sotsiaalmeedia võeti kasutusele 2009. aastal. (Mergel & Greeves 2013:17) 

 

Enne sotsiaalmeedia kasutusele võtmist riigiasutuse poolt peab organisatsioon välja 

selgitama, millised on ootused sotsiaalmeedias osalemisele ja kuidas see seostub 

organisatsiooni üldise strateegiaga (Mergel & Greeves 2013:96). Neile küsimustele aitab 

vastata organisatsiooni missiooni (Dadashzadeh 2010; Mergel & Greeves 2013:96) ja 

auditooriumi välja selgitamine ning teadmine sellest, kuidas suhtleb auditoorium hetkel 

sotsiaalmeedia kanalites (Thackeray, Neiger & Keller 2012; Mergel & Greeves 2013:96). 

Dadashzadeh (2010) toob välja neli olulist põhimõtet sotsiaalmeedia strateegia 

koostamisel: tulemuse põhine lähenemine; ühise heaolu tagamine; kaasamine, et koostöös 

luua ühist heaolu; avaliku sektori aruandluskohusluse arendamine.  

 

Eelpool toodule tuginedes möönab magistritöö autor, et vaatamata sellele, et  

sotsiaalmeedia kasutamine riigiasutuse kommunikatsioonis on vajalik, arvestades 

ühiskonna ootuseid (Mergel & Greeves 2013:17), on tegemist väheuuritud valdkonnaga 

(Jacobson & Tufts 2013). Samas osalemine sotsiaalmeedias peab olema kaalutletud ja 

põhinema läbimõeldud lähenemisel (Dadashzadeh 2010; Mergel & Greeves 2013:96). 

 

Perlmanile toetudes võib väita, et organisatsiooni missiooni ja auditooriumi ning selle 

ootuste väljaselgitamisega on enam tegelenud operatiivse tasandi avaliku sektori asutused. 

Põhjuseks asjaolu, et  ülemaailmselt valitud näidete põhjal on sotsiaalmeedia kasutamine 

kommunikatsioonis enam õnnestunud operatiivsel tasandil  (üldine turvalisus, politsei ja 

kogukond, kriisikommunikatsioon, liikluskorraldus). Strateegilise tasandi (kodanike 

kaasamine, võimu jagamine) näidete hulgas on rohkem ebaõnnestumisi. (Perlman 2012) 

 

Kuigi operatiivse tasandi sotsiaalmeedias osalemise edukus võib olla tingitud sellest, et 

inimese vajadus turvalisuse järele on suurem kui eneseteostuse. Viimati nimetatuna võib 

käsitleda eelpool toodud strateegilise tasandi organisatsioonide püüdu inimesi kaasata ja 

jagada võimu. Ka Maslowi (2007:80-87) väljatöötatud põhivajaduste hierarhias on 

turvalisuse vajadus füsioloogiliste vajaduste järel teisel astmel, püramiid tipneb 

eneseteostusega. Seega võib operatiivtasandi asutuste edukama sotsiaalmeedias osalemise 

taga näha ka võimalust, et nende poolt jagatav info ja suhtlemine nendega on inimese jaoks 

olulisemad ja neil  on nende asutuste tööga lähem side läbi igapäevase kontakti.  
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Mergel & Greeves (2013:37) toovad välja, et kui riigiasutus osaleb sotsiaalmeedias, on tal 

võimalik jõuda suurema auditooriumini kui kunagi varem, seda läbi inimeste, kes jälgivad 

ja jagavad organisatsiooni postitusi enda suhtlusvõrgustikus. Kuigi samas võib selles 

peituda ka oht, sest kaob kontroll sõnumite üle, leiavad Mergel & Greeves (2013:11-12) 

siiski, et pigem on see võimalus selleks, et reageerida kiiremini kuulujuttudele ja lisada 

asjakohaseid fakte vestlustesse, mis liiguvad vales suunas. Mangold & Faulds (2009) on 

välja toonud, et sotsiaalmeedia vahendusel edastatavad sõnumid mõjutavad mitmeid 

aspekte kliendi käitumises: teadlikkust, informatsiooni vastuvõtmist, arvamusi, suhtumist, 

tarbimiskäitumist ning tarbimisejärgset kommunikatsiooni ja hindamist. 

 

Mergel (2013:147-211) selgitab riigiasutuste sotsiaalmeedias osalemise tähtsust läbi kolme 

mõiste: osalemine, koostöö ja läbipaistvus, nende kõigi puhul nimetab ta olulise 

komponendina dialoogi. Seega on dialoog üks olulisemaid komponente sotsiaalmeedias 

mitme autori hinnangul. Samas on Ward välja toonud, et sotsiaalmeedia kasutamine 

ühesuunalise kommunikatsiooni edastamiseks ehk informeerimiseks on samuti igati 

asjakohane. Sellisel juhul edastab saatja saajale mingi arvamuse, millele ei oodata ega 

saada tagasisidet. (Ward 2012:152) Kuigi üldiselt kommentaaridele reageerimise puhul 

rõhutavad Lee & Park (2013), et sotsiaalmeedias kommentaaridele reageerimine on 

organisatsiooni reputatsiooni küsimus ja vastamata jätmisest halvem võimalus on 

kommentaaride kustutamine.    

 

Kuna käesoleva magistritöö autor ei leidnud uuringuid riigiasutuste sotsiaalmeedia 

sõnumite formuleerimise kohta, siis vaadeldakse siinkohal Ameerika Ühendriikide 

toitlustusasutuste Facebooki sõnumite edukust. Meediatüübi põhjal selgus, et enim 

tähelepanu saavad foto- ja staatussõnumid, mõnevõrra vähem kogusid populaarsust video 

ja URL-lingiga sõnumid. Autorid nägid lisaks meediatüübi põhjal sõnumite jagamise 

võimalusele ka sõnumite eristamiseks vastavalt nende eesmärgile. Selle põhjal on kaks 

sõnumitüüpi: müügi- ja turundussõnumid ning arutelule suunatud sõnumid. Läbiviidud 

uuring näitas, et rohkem meeldimisi ja kommentaare said neist viimased Facebookis. 

(Kwok & Yu 2013) 

 

Kietzmann et al on Kaplani & Haenleini (2010) sotsiaalmeedia definitsioonile tuginedes ja 

samas võttes aluseks põhimõtte, et sotsiaalmeedial on erinevaid vorme, välja töötanud 

seitsmest osisest – identiteet, vestlused, jagamine, kohalolu, suhted, maine ja grupid –  
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koosneva sotsiaalmeedia raamistiku. Autorid toovad välja, et neid osiseid võib vaadelda nii 

koos kui eraldi, kuid need peaksid aitama mõista sotsiaalmeedia ökoloogiat ning 

organisatsioonidel paremini aru saada auditooriumi sotsiaalmeedias osalemisest ja nende 

vajadustest. (Kietzmann et al  2011) 

 

Kuna organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemise puhul on oluline ka kõigi selle liikmete 

käitumine vastavas kanalis, sest teoreetiliselt võib saada suurele publikule jõudva sõnumi 

autoriks igaüks (McQuail 2003:107). Jacobsoni & Tuftsi  läbiviidud uuringust selgub, et 

Ameerika Ühendriikides oli 2011. aastal osariigi tasandil avaliku sektori töötajate 

sotsiaalmeedias osalemine reguleeritud 23-s osariigis. Selleks on kasutatud kolme erinevat 

võimalust:  sotsiaalmeedia strateegia, sotsiaalmeedia juhend või muud strateegiad, milles 

on osaliselt käsitletud ka küsimusi seoses sotsiaalmeediaga (nt üldine IT strateegia). 

(Jacobson & Tufts 2013) 

 

Zavattaro on artiklis vastuseks Farazmandile (2012), kes käsitles oma essees avaliku 

halduse tulevikku nii Ameerika Ühendriikides kui ka globaalses kontekstis, on välja 

toonud valdkonna viis olulist väljakutset: globaliseerumine, institutsionaalne 

läbikukkumine, valdkonna vaesuse, õnnestumise ja tehnoloogilised muutused. Kui neist 

nelja esimest käsitles Farazmand (2012) põhjalikult, siis viiendat ta nii süvitsi ei 

analüüsinud. Zavattaro on veendumusel, et just neist viimane vajab põhjalikku analüüsi, 

kuna eespool toodud väljakutsed põhinevad tehnoloogilistel küsimustel. Zavattaro vaatleb, 

kuidas sotsiaalmeedia rakendamine mõjutab õiguslikku, organisatsiooni ja selle juhtimise, 

poliitilist ja valitsustevahelist ning globaalset konteksti. Põhjuseks, miks sotsiaalmeedia 

kitsamalt tema käsitluses fookuseks on, nimetab Zavattaro asjaolu, et sotsiaalmeedia roll 

on muutunud üha suuremaks nii Ameerika Ühendriikide kui ka globaalses avalikus 

halduses ning oluline on ka töötajate sotsiaalmeedias osalemise reguleerimine. (Zavattaro 

2013) 

 

Jacobson & Tufts, kes uurisid kontentanalüüsi kaudu Ameerika Ühendriikide osariikide 

sotsiaalmeedia strateegiaid lähtuvalt sellest, kuidas on nendes töötajate õiguseid kajastatud, 

tõid välja, et need on kaetud peamiselt kahes valdkonnas:  töötajate käitumine ja nende 

põhiseaduslikud õigused. Samas toovad Jacobson & Tufts välja, et konkreetsed ja üheselt 

mõistetavad juhised siiski puuduvad, kui jätta kõrvale mõned üldised keelud, nt tundliku 

informatsiooni sotsiaalmeediasse postitamise keeld, kuid konkreetsete ja üheselt 
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mõistetavate juhendite olemasolu on nende hinnangul vajalik. (Jacobson & Tufts 2013) 

Seega on vähemalt Ameerika Ühendriikides läbiviidud  uuringute põhjal võimalik väita, et 

avaliku sektori töötajate sotsiaalmeedias osalemine vajab täpsemat reguleerimist. 

 

Teise alapeatüki kokkuvõttena toob magistritöö autor välja, et sotsiaalmeedia on muutunud 

populaarseks uurimisobjektiks (Hogan & Quan-Haase 2010; Khang, Ki &Ye 2010; Reitz 

2012; Mergel & Greeves 2013), samas defineeritakse (Castells 2007; Kaplan & Haenlein 

2010; Mergel & Greeves 2013:4; Bryer & Zavattaro 2011; Safko 2012:3-5)    ja liigitatakse  

sotsiaalmeediat erinevalt (Ledford 2012; Kietzmann et al 2011; Ward 2012:154-155) Kõigi 

käsitletud sotsiaalmeedia definitsioonide ühisosaks on dialoog. Kuna sotsiaalmeedia on 

populaarne meedium üksikisikute hulgas ning nad eelistavad saada informatsiooni just 

selle vahendusel, siis on riigiasutuste sotsiaalmeedias osalemine vajalik. Samas peab see 

toimuma läbimõeldult ning organisatsiooni missioonile tuginedes. 
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2. SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE SISEJULGEOLEKU 
VALDKONNAGA SEOTUD ASUTUSTE  
KOMMUNIKATSIOONIS  

 

Teises peatükis tutvustatakse uuringus kasutatud metoodikat ja täidetakse teine 

uurimisülesanne, millega sooviti välja selgitada sisejulgeoleku valdkonnaga seotud 

asutuste sotsiaalmeedias osalemise praktika, hinnang sellele ja plaanid edaspidiseks 

sotsiaalmeedia kasutamiseks. Kuna Häirekeskus on sisejulgeoleku asutus, siis riigiasutuste 

sotsiaalmeedias osalemise kogemuse välja selgitamine on vajalik, sest lähtuvalt valdkonna 

spetsiifikast ja Häirekeskuse ootustest, on teiste valdkonnaga seotud sotsiaalmeedia 

kogemus üks lähtekohtadest, millel saab tugineda ka Häirekeskus.  

 

2.1 Uurimismetoodika ja valim 

 

Käesoleva magistritöö koostamisel kasutati rakendusuuringu strateegiat (ingl k design 

(based) research). Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada praktikas kasutatav 

lahendus (töövahend, mudel, õppematerjal vms) (McKenney & Reeves 2012; Bannan-

Ritland 2003; Reeves, Herrington & Oliver 2005) või hinnata teooriat ja seda edasi 

arendada (Edelson 2002). Rakendusuuring koosneb üldjuhul neljast etapist (Bannan-

Ritland 2003):  

• probleemi välja selgitamine, kirjanduse analüüs ja probleemi defineerimine;  

• rakenduse välja töötamine ja selle kasutama hakkamine;  

• rakenduse hindamine;  

• rakenduse täiendamine  

 

Käesoleva magistritöö raames analüüsiti asjakohaseid teoreetilisi käsitlusi ja Häirekeskuse 

sotsiaalmeedia kasutamise hetkeseisu, mis moodustab rakendusuuringust esimese etapi. 
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Teise etapina töötatakse välja Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon 

lähtuvalt Häirekeskuse vajadustest. Selle rakendamist, hindamist ja täiendamist magistritöö 

raames läbi ei viida, küll aga moodustab ühe osa strateegia kontseptsioonist hindamisetapi 

kirjeldus. (vt Joonis 2)  Hindamisetapp on detailsemalt kirjeldatud alapeatükis 3.4 

(käesolev töö lk 63-64). 

 

Empiiriliste andmete kogumiseks kasutati kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid: 

poolstruktureeritud ekspertintervjuusid  (Flick 2011: 112-113) ja ajurünnakut (Byron 

2012). (vt joonis 2) Kvalitatiivset uuringut kasutatakse tihti sotsiaalsete praktikate 

uurimiseks (Flick 2011:11), sotsiaalmeedias osalemise puhul on tegemist sotsiaalse 

praktikaga ja seetõttu on asjakohane kasutada kvalitatiivse uuringu metoodikat. Kuna 

käesoleva magistritööga soovitakse välja selgitada Eesti sisejulgeoleku valdkonnaga seotud 

asutuste sotsiaalmeedias osalemise kogemus ja selle põhjalt koostada Häirekeskuse 

sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon, siis eesmärgi täitmiseks sobivad kvalitatiivsed 

meetodid, seda ka põhjusel, et need on asjakohased väheuuritud probleemile lahenduse 

leidmisel (Flick 2011:96-97). 

 

Selleks, et välja selgitada sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste sotsiaalmeedias 

osalemise kogemus, viidi vahemikus november 2013 – jaanuar 2014 läbi 10 

poolstruktureeritud ekspertintervjuud (keskmise pikkusega 54 minutit). 

 

Valim moodustati eesmärgistatud valimi meetodil. Ekspertideks valiti need inimesed, kelle 

tööülesannete hulka kuulub sotsiaalmeedia kanalites asutuse kommunikatsiooni 

läbiviimine või selle korraldamine läbi osakonna töö juhtimise (vt tabel 2). Seega  omavad 

eksperdid teadmist, mis võimaldab välja selgitada asutuste sotsiaalmeedias osalemise 

kogemuse ja plaanid. Eelkõige pakkusid intervjueeritavad huvi erialase praktilise teadmise 

ja kogemuse tõttu, mida on ka Teddlie & Yu (2007) välja toonud ekspertidest koosneva 

valimi moodustamise alusena. Valimisse kaasati 12 eksperti riigiasutustest. Valimi 

moodustamisel lähtuti põhimõttest, et Häirekeskus on sisejulgeoleku asutus ja seetõttu 

võeti valimisse kõik Siseministeeriumi valitsemisala asutused, mis osalevad 

sotsiaalmeedias. Lisaks laiendati valimit Siseministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu 

tasandile. Erandina võeti valimisse Välisministeerium, kuna oli riigiasutustest esimene, mis 

hakkas sotsiaalmeediat oma kommuniaktsioonis kasutama ning mitmed intervjueeritud 

eksperdid tõid teda eeskujuks ning soovitasid viia läbi intervjuu ka Välisministeeriumis. 



29 

 

 

 

Joonis 3. Magistritöö uuringu ülesehitus (magistritöö autori koostatud) 

 

Intervjueeritud eksperte oli rohkem kui intervjuusid, sest kahe asutuse – Päästeameti ja 

Sisekaitseakadeemia – esindajate poole pöördumisel sooviga ekspertintervjuu läbi viia, 

hindasid eksperdid, et asjakohase info saamiseks on vajalik intervjueerida kaht eksperti, 

kes saavad teineteise antavat sisendit täiendada, seega viibis nende intervjuude juures kaks 

inimest.  

 

Politsei- ja Piirivalveametisse esitati taotlus uuringu raames ekspertintervjuude 

läbiviimiseks kolme Politsei- ja Piirivalveameti töötajaga. Luba uuringu läbiviimiseks 

saadi 11.12.2013, vastuse  nr 1.1-14/276-2. 
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Intervjueeritavatega lepiti intervjuu aeg eelnevalt kokku ning tutvustati neile magistritöö 

eesmärki. Kõik uuringus osalenud eksperdid suhtusid uuringusse huviga ning olid nõus 

selles osalema. Intervjuu küsimusi ekspertidele enne intervjuu toimumist ei saadetud, enne 

intervjuu algust tutvustati neile lühidalt intervjuukava struktuuri. Kõik intervjuud viidi läbi 

intervjueeritavate tööruumides. 

 

Intervjuud viidi läbi  eelnevalt koostatud ja esimese intervjuu käigus täiendatud intervjuu 

kava alusel. Küsimuste moodustamisel lähtuti töö teooria osas toodud seisukohtadest, et 

välja selgitada riigiasutuse sotsiaalmeedia eesmärgipärane kasutamine. Küsimused 

jagunevad kolmeks plokiks: individuaalne vaade sotsiaalmeedia kasutamisele, 

organisatsiooni vaade sotsiaalmeedia kasutamisele ja organisatsiooni plaanid seoses 

sotsiaalmeedia kasutamisega. 15.11.2013 läbiviidud intervjuud käsitleti pilootuuringuna, et 

testida küsimuste selgust ja asjakohasust. Intervjuu kava täiendati kolme küsimusega 

esimese intervjuu järgselt. Lisati küsimus siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö kohta 

sotsiaalmeedias . Täiendati küsimusi kommunikatsiooni toimimise kohta sotsiaalmeedias 

sellega, mitu inimest vastutab sotsiaalmeedia kanalite haldamise eest asutuses. Postituste 

vormilise poole kohta lisati küsimus, millega sooviti välja selgitada, kas organisatsioon 

kasutab sotsiaalmeedias osaledes sina- või teie-vormi. (vt lisa 1)   

 

Tabel 2. Poolstruktureeritud ekspertintervjuude valim (magistritöö autori koostatud) 

Organisatsioon Ekspert Intervjuu 
läbiviimise aeg 

Intervjuu 
pikkus 

Häirekeskus Edvi Freiberg (arendusosakonna 

ekspert) 

15.11.2013 54 min 

Päästeamet Reimo Raja 
(kommunikatsiooniosakonna 

juhataja), Ulla Kaur 
(kommunikatsiooniosakonna 
peaspetsialist) 

03.12.2013 54 min 

Riigikogu kantselei Merje Meisalu (pressi- ja 
infoosakonna infonõunik ) 

18.12.2013 32 min 

Siseministeerium Tex Vertmann 
(kommunikatsiooniosakonna 
juhataja) 

23.12.2013 45 min 

Politsei- ja Piirivalveamet Nelli Pello 
(kommunikatsioonibüroo 

02.01.2014 57 min 
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juhtivspetsialist) 

Politsei- ja Piirivalveamet Ilmar Kahro 

(kommunikatsioonibüroo 
vanempressiesindaja) 

09.01.2014 1 h 4min 

Riigikantselei Helin Vaher (valitsuse 

kommunikatsioonibüroo 
meedianõunik) 

13.01.2014 42 min 

Sisekaitseakadeemia 2 töötajat: SKA1, SKA2 21.01.2014 1 h 1 min 

Politsei- ja Piirivalveamet Maarja Punak (veebikonstaabel)  23.01.2014 1 h 8 min 

Välisministeerium Kersti Luha (avaliku diplomaatia 
osakonna peadirektor) 

30.01.2014 43 min 

 

Intervjueeritavatelt küsiti enne intervjuu algust nõusolekut nende nime esitamiseks 

magistritöös. Tabelis 2 on toodud ekspertide nimed, kes olid nõus osalema uuringus. 

Intervjuud salvestati uuringus osalenud ekspertide nõusolekul. Järgnevalt  intervjuud 

transkribeeriti, intervjuude heli- ja transkriptsioonifailid ei ole käesoleva magistritöö osa, 

failid on magistritöö autori valduses. 

 

Andmeid analüüsiti andmeanalüüsi programmis NVivo10, milles teostati kvalitatiivne 

andmeanalüüs, kasutades avatud kodeerimist (Saldaña 2009:4). Kodeerimiseks koostas 

magistritöö autor kodeerimisjuhendi (vt lisa 2). Koodidest moodustus kolm 

põhikategooriat: personaalne vaade sotsiaalmeedias osalemisele, organisatsiooni vaade 

sotsiaalmeedias osalemisele ja organisatsiooni edaspidised plaanid seoses sotsiaalmeedias 

osalemisega. 

 

Intervjuude analüüsimisel vaadeldakse eraldi Häirekeskuses läbiviidud intervjuud 

alapeatükis 3.2, kuna see kirjeldab Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemise hetkeolukorda. 

Intervjuu tulemusi vaadeldakse koos teiste Häirekeskuse olemust kirjeldavate teguritega.  

Tabeli 2 järg 
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2.2  Sotsiaalmeedia kasutamine sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste 
kommunikatsioonis 

 

Teise uurimisküsimusega sooviti välja selgitada, milline on riigiasutuste sotsiaalmeedias 

osalemise kogemus ja plaanid edaspidiseks. Uurimistulemuste analüüsimisel võeti aluseks 

organisatsiooni esindajate poolt antud vastused organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemise 

kogemuse ja edaspidiste plaanide analüüsimise osas. Kuna kahe organisatsiooni 

(Päästeamet ja Sisekaitseakadeemia) puhul oli ekspertintervjuu juures kaks inimest, siis 

organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemise kogemuse ja organisatsiooni plaanide osas ei 

eristatud intervjuu juures viibinud ekspertide vastuseid, neid vaadeldi üksusepõhiselt koos. 

Analüüsimisel võeti seega aluseks 9 organisatsiooni/üksuse vastused. Personaalse 

sotsiaalmeedias osalemise juures analüüsiti vastuseid vastaja põhiselt, seega on analüüsitud 

11 eksperdi vastuseid. Sotsiaalmeedias osalemise reguleerimise võeti samas analüüsimisel 

aluseks organisatsiooni vaade, eristamata kahe eelnimetatud organisatsiooni puhul 

ekspertide vastuseid. 

 

 

Personaalne sotsiaalmeedias osalemine  

Enne, kui arutleda sotsiaalmeedias osalemise kogemuse üle, leidis magistritöö koostaja, et 

oluline on välja selgitada, mida uuringus osalejad peavad silmas mõiste sotsiaalmeedia 

all. Sisuliselt defineeriti sotsiaalmeediat kolmel erineval viisil. Sotsiaalmeediat defineeriti 

kui kanalit, mis võimaldab infot vahetult sidusrühmadele edastada. Teises käsitluses oli 

sotsiaalmeedia kui suhtlemine läbi veebi erinevas formaadis (pilt, tekst, video). Kolmas 

sotsiaalmeedia definitsioon käsitles sotsiaalmeediat kui mainekujunduse vahendit. Nagu on 

ka välja toodud teoreetilistes lähtekohtades, siis sotsiaalmeedia defineerimisel on mitmeid 

erinevaid lähenemisi, samas moodustavad kõik intervjuudes toodud definitsioonid ühtse 

terviku kirjeldades nii sotsiaalmeedia olemust  (käesolev töö lk 15-16). Tähelepanuväärse 

asjaoluna rõhutasid 11-st uuringus osalejast kolm  lisaks sotsiaalmeedia defineerimisele, et 

sotsiaalmeedia on nende igapäevane töövahend.  

 



33 

 

Isikliku sotsiaalmeedia kasutamise mõistes jagunesid eksperdid võrdselt sotsiaalmeedias 

osalejateks ja sotsiaalmeedia jälgijateks. Osalejate alla liigitas magistritöö autor aktiivsed 

sotsiaalmeedia kasutajad, kes lisaks info saamisele ka suhtlevad erinevates sotsiaalmeedia 

kanalites ja teevad postitusi.  

 

Maarja Punak (PPA/veebikonstaabel): „No ma arvan, et minu Facebookis ei möödu 

päevagi ilma, et ma ei postitaks midagi ja ma arvan, et ei möödu päevagi, kus ma midagi 

ei laigiks ./…/ Mulle lihtsalt niisama kirjade kirjutamine tundub palju igavam, kui see, et 

ma viskan mõned pildifailid, lemmikmuusika failid juurde, kohe praegu tehtud pildi mingist 

asjast, see on nagu palju lihtsam asi. Ma ei ole telefoni inimene ka, et siis sotsiaalmeedias 

on kuidagi  tunduvalt lihtsam.“ 

 

Jälgijateks liigitas magistritöö autor eksperdid, kes küll jälgivad sotsiaalmeedia kanalites 

toimuvat, kuid ise ei ole aktiivsed postitajad.  

 

Ulla Kaur (Päästeamet): „No mina olen tegelikult üsna selline passiivne, mulle meeldib 

vaadata, mis inimesed teevad, aga Facebooki ma ise väga ei kasuta, võibolla ainult väga 

harva, kui ise sinna midagi postitan.“ 

 

Ekspertide jaoks äratavad tähelepanu erinevad postitused, samas tõid pooled 

intervjueeritud välja, et nad tarbivad uudiseid sotsiaalmeedia vahendusel põhjusel, et tihti 

ei ole aega online kanalites uudiseid jälgida. Samuti tõid mitmed eksperdid välja, et piltide 

ja videote vahendusel saavad nad kiire ülevaate sõprade ja lähedaste inimeste tegemistest. 

Tähelepanu äratavate postitustena nimetati muusika- ja raamatusoovitusi, mida 

suhtlusvõrgustikus jagatakse, meelelahutust ja reaktsiooni erinevatele postitustele ja 

väljaütlemistele.  

 

Oma organisatsiooni sotsiaalmeedia postitusi jagab suurem osa intervjueeritud eksperte. 

Samas võib intervjuu tulemuste põhjal järeldada, et sotsiaalmeedia postitusi jagatakse nii 

lähtuvalt praktilisest vajadusest kui ka uhkustundest oma organisatsiooni üle, viimast 

aspekti rõhutas kolm intervjueeritavat. Praktilise vajaduse all on siinkohal silmas peetud 

seda, kas intervjueeritav peab postituses kajastuva info edastamist oma sotsiaalmeedia 

suhtlusvõrgustikule vajalikuks – kas suhtlusvõrgustik on info mõistes õige sidusrühm, 

kellele peaks info suunatud olema. Ka toodi postituste jagamise põhjusena välja enda 
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tugevat seostamist organisatsiooniga ja uhkust tehtava töö üle. Siinkohal on tugev seos 

organisatsiooni kommunikatsiooni teooriaga, mille kohaselt organisatsiooni 

kommunikatsiooni ja seeläbi organisatsiooni enda edukus on seotud muuhulgas sisemiste 

sidusgruppide nägemusega organisatsioonist (käesolev töö lk 10). 

 

Kersti Luha (Välisministeerium): „Šeerin loomulikult, ma olen ju ikkagi oma töökoha 

patrioot. Loomulikult.“ 

 

Maarja Punak (PPA/veebikonstaabel): „Jah, sellepärast et ma tean, et mul on väga 

põhimõttelisi sõpru, kes on ka öelnud, et nemad minu veebikonstaabli lehte ei hakka 

laikima, sest nemad ei tahagi olla nii öelda otseselt politseiga seotud, aga nad hea meelega 

loevad seda, mida mina kirjutan. Siis ma olen kavalalt jaganud aeg-ajalt ka enda 

veebikonstaabli postitusi enda isiklikul kontol. Ehk siis need sõbrad, kellele ma ka arvan, 

et see info võiks jõuda, saaksid selle kätte.“ 

 

Põhjustena, miks oma organisatsiooni postitusi isikliku sotsiaalmeedia kasutajana ei jagata 

või tehakse seda väga harva, tõid kaks eksperti välja, et pidev infovoog nende 

suhtlusvõrgustiku seinal võib mõjuda rämpspostina ja informeerimise asemel hoopis 

segama hakata. 

 

Töötajate sotsiaalmeedias osalemise reguleerimise vajadust  organisatsioonisiseste 

dokumentiga üldjuhul ei peetud vajalikuks. Eksperdid olid arvamusel, et ametnikueetika ja 

hea suhtluse tava on see, millele tuginedes peaksid riigiasutuste töötajad sotsiaalmeedias 

osalema, et mitte kahjustada organisatsiooni mainet. Siinkohal on näha erinevust 

teoreetilistest lähtekohtadest, seda küll peamiselt Ameerika Ühendriikides läbi viidud 

uuringu näitel, mille põhjal on  vajadus avaliku sektori töötajate sotsiaalmeedias osalemise 

detailse reguleerimise järele (käesolev töö lk 25-26).  

 

Kersti Luha (Välisministeerium): „Selles mõttes, et head suhtlusetavad kehtivad igal pool, 

et nagu sa, ma mõtlen nii, et kui sa ei suuda hästi rääkida oma töökohast, siis tegelikult sa 

võib-olla peaksid äkki kaaluma, et töökohta vahetada, sest et sul ei meeldi seal lihtsalt 

töötada.“  
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Piisavaks peeti Valituskommunikatsiooni käsiraamatus toodud juhiseid riigiasutuste 

töötajate sotsiaalmeedias osalemisele. Samas tõid mitmed eksperdid välja, et nende 

organisatsioonis on tehtud töötajatele ka koolitusi, et tutvustada sotsiaalmeedias osalemise 

põhimõtteid ja lisaks organisatsiooni mainega seotud küsimustele on sealkohal  käsitletud 

ka töötaja isiklikku turvalisust sotsiaalmeedias. Seega saab mitme uuringus osalenud 

organisatsiooni puhul väita, et neile on oluline ka töötajate isiklik hea käekäik 

sotsiaalmeedias lisaks sellele, et töötajate tegutsemine sotsiaalmeedias ei ohustaks 

organisatsiooni mainet.  

 

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku töötajate koolitajana tõi välja ka, et lisaks sellele, et 

neil on vajadus tutvustada sotsiaalmeedias osalemise põhimõtteid töötajatele, on neil ka 

oluline roll, et kadettide ehk tulevaste sisejulgeoleku valdkonna töötajate teadlikkust 

sotsiaalmeedias osalemise ja seal avaldatava info kohta tõsta.  

 

 

Organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemine  

Põhjused, miks sotsiaalmeedia kui kommunikatsioonikanal kasutusele võeti, erinevad 

enamuse  organisatsioonide puhul sellest, milliseks on sotsiaalmeedias osalemise põhjused 

kujunenud selle kasutamisaja jooksul. Peamise esialgse põhjusena tõid eksperdid välja 

uudishimu ja soovi katsetada uue kanali võimalusi.  

 

Päästeamet (Reimo Raja): „See alguses sai lihtsalt nagu natukene uudishimust ära tehtud, 

et vaadates, et seal nagu riigiasutused vaikselt hakkavad toimetama, et siis prooviks 

lihtsalt alguses, et mis sellest välja tuleb. Et teeks Päästeametile oma lehekülje.“ 

 

Siseministeerium (Tex Vertmann):  „/…/ need otsused tehti enne seda ära, kui mina siia 

tulin ja mul on tunne vähemalt, et nii palju kui ma siit maja pealt kuulnud olen, et kuna 

kõik läksid. Et enamus läksid, et riigiasutused ka kõik hakkasid proovima, et siis mõeldi, et 

miks mitte, et me võiks ka proovida.“  

 

SKA1: „No ilmselt nähti seda, et kõik liiguvad nagu ühes suunas, et kui sa näed, et keegi 

hakkab reklaami tegema mingis uues keskkonnas ja sa näed, et tal läheb hästi, et see 

sõnum jõuab nii paljudele inimestele, et see populaarne keskkond.“ 
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PPA puhul toodi lisaks eelnevale välja ka Soome veebikonstaablite kogemus, mis innustas 

proovima uut kanalit kommunikatsioonis. 

 

PPA (Nelli Pello): „Me teadsime, et Soomes olid juba need veebikonstaablid olemas ja siis 

me nagu kuulsime igalt poolt neid jutte, need tundusid hästi huvitavad, siis me hakkasime 

kommunikatsioonibüroos mõtlema, et mis oleks, kui teeks endale ka selle lehe.“ 

 

Kommunikatsioonis sotsiaalmeedia kasutusele võtmise põhjusena toodi välja ka asjaolu, et 

inimesed, kellele asjakohast informatsiooni jagada, on sotsiaalmeedias. Siinkohal eristuvad 

teistest intervjueeritud üksustest PPA Põhja prefektuur ja veebikonstaablid. Tuginedes nii 

PPA varasemale sotsiaalmeedias osalemise kogemusele ja hinnates hetkeolukorda ja 

vajadusi, võeti Põhja prefektuuris sotsiaalmeedia kasutusele selleks, et ennekõike 

tutvustada politseinike igapäevatööd ja jagada operatiivset infot prefektuuri 

teeninduspiirkonnas elavatele inimestele. Veebikonstaablite selge visioon oli lihtsustada 

inimeste suhtlemist PPA-ga. 

 

Nagu eelpool on välja toodud, siis esialgsed põhjused, miks otsustati sotsiaalmeedia 

kommunikatsioonis kasutusel võtta, erinevad mõneti praeguseks väljakujunenud 

põhjustest, miks ollakse sotsiaalmeedias. Üldjuhul tõid uuringus osalejad välja, et 

sotsiaalmeedias osalemine on saanud plaaniliseks tegevuseks ning seega on põhjused 

organisatsiooni jaoks saanud selgemaks. Siinkohal eristuvad PPA, Päästeameti ja SKA 

vaade Siseministeeriumi, Riigikogu kantselei ja Riigikantselei vaatest. Esimeste puhul 

nähakse ennekõike sotsiaalmeedias võimalikku lisakanalit ennetussõnumite jagamiseks, 

inimeste teadlikkuse tõstmiseks erinevatel igapäevase turvalisusega seotud teemadel, 

kampaaniate võimendamiseks ja inimeste organisatsiooniga suhtlemist lihtsustavat kanalit. 

Teisel juhul toodi ennekõike välja inimeste kaasamine läbi erineva informatsiooni 

jagamise. 

 

Välisministeeriumi põhjus sotsiaalmeedias osalemiseks on Eesti maine kujundamine, seda 

ennekõike rahvusvahelisel tasandil. Samuti toodi välja siseriiklike poliitikahuviliste 

informeerimise vajadus ja erinevate reisimisega seotud küsimustele kiiretele vastuse 

andmine Eesti kodanikele ja Eestis viibivatele isikutele. 
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Intervjuude tulemused viitavad, et aktiivne sotsiaalmeedia kanalite kasutusele võtmine 

algas 2011. aastal, enne seda oli sotsiaalmeedia kasutusel vaid Välisministeeriumis. Enim 

kasutatav sotsiaalmeedia kanal on Facebook, mis on kasutusel kõigis organisatsioonides, 

seda põhjusel, et Eestis on selle kasutajaskond kõige suurem ning seega on tegemist 

asjakohase kanaliga, mida kasutada organisatsiooni kommunikatsioonis. Aktiivselt 

osalevad veebikonstaablid ka erinevates foorumites ja venekeelsetes suhtlusvõrgustikes. 

Eristub Välisministeerium, kes kasutab lisaks Facebookile aktiivselt ka blogisid, Flickrit, 

YouTube’i ja Twitterit. Neist viimase kasutamine on seotud rahvusvahelise 

auditooriumiga, kellega suhtlemiseks on see populaarsuse tõttu väljaspool Eestit 

asjakohane. Organisatsioonide ja nende üksuste sotsiaalmeedia kanalite täpsem kasutus on 

toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste kommunikatsioonis kasutatavad 
sotsiaalmeedia kanalid (magistritöö autori koostatud) 

Organisatsioon/üksus Sotsiaalmeedia kanal 

Päästeamet Facebook 

YouTube 

Twitter* 

Riigikogu kantselei Facebook 

YouTube 

Twitter* 

Siseministeerium Facebook 

PPA Facebook 

YouTube 

Instagram* 

PPA Põhja prefektuur Facebook 

Riigikantselei Facebook 

YouTube 

Twitter 

Sisekaitseakadeemia Facebook 

Twitter 

YouTube 

Google+* 

PPA veebikonstaablid 

 

 

Facebook 

Foorumid 

Twitter* 
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 Odnoklassniki 

Vkontakte 

Välisministeerium Facebook 

Flickr 

YouTube 

Blogid 

Twitter 

 
*kanalisse on loodud konto, kuid kanalit ei kasutata aktiivselt kommunikatsioonis 
 

Sotsiaalmeedia kui kommunikatsioonikanali jätkuvat ja suurenevat olulisust riigiasutuste 

puhul iseloomustab fakt, et kolm organisatsiooni, mis lõid endale kasutajakontod 

erinevates kanalites, on mitmeid aastaid peale selle tegemist veel kord läbi mõelnud, miks 

organisatsioon osaleb sotsiaalmeedias. Seejärel on kanalid aktiivsemalt ning 

eesmärgipärasemalt kasutusele võetud, et suurendada organisatsiooni jälgitavust 

sotsiaalmeedias ning vastata rohkem jälgijate ootustele.   

 

Siseministeerium (Tex Vertmann): „/…/ me oleme seal sotsiaalmeedias rohkem rääkima 

hakanud. Meil on tulnud sinna ikkagi, no ma ei saa öelda, et päris kaks korda, aga enam-

vähem suurusjärk, kaks korda rohkem jälgijaid, inimeste huvi on kasvanud.“ 

 

Initsiatiiv organisatsiooni sotsiaalmeedias osalema hakkamiseks tuli suures osas uuringus 

osalenud organisatsioonides kommunikatsiooniosakonnast. Teistest eristuvad 

Välisministeerium, kus initsiatiiv sotsiaalmeedias osalema hakkamiseks tuli juhtkonnalt, ja 

veebikonstaablid, kelle institutsiooni loomisel võeti eeskuju Soome kogemusest ja 

initsiatiiv sai alguse väljas poolt kommunikatsiooniosakonda.  

 

Välisministeerium (Kersti Luha): „See oli sellekordselt juhtkonnalt /…/ Oli tolleaegne 

asekantsler ja hilisem kantsler, olid hästi uuendusmeelsed. Ja kuidagimoodi see oli ka see 

aeg kui kuidagi kogu Eesti oli hästi uuendusmeelne.“ 

 

PPA/veebikonstaabel (Maarja Punak): „/…/ oli näha, et Soomes see asi toimib ja ka Eestis 

pakuti see välja juba enne 2010. aastat, aga lihtsalt too hetk ei olnud asi veel nii valmis, et 

me võiksime ise minna ja oli vaja natukene uurida, mis meie saame teha ja kas meil on 

sellist vaja /…/ Ja siis meil oli positiivne näide ees, kuidas asi toimib ja võtsime lihtsalt nii 

öelda šnitti ja tegime siis natuke enda moodi valmis.“  

Tabeli 3 järg 
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Sotsiaalmeedias osalemise aluseks on pooltes vaadeldavates organisatsioonides ja 

üksustes kirjalikus vormis strateegia. Näiteks Riigikogu kantseleis töötati see välja 2013. 

aasta suvel. Selle pea poole aastase rakendamise järel tõdes intervjueeritud ekspert, et 

strateegia on osutunud vajalikuks, sest sotsiaalmeedias osalemine on muutunud 

läbimõeldumaks ja eesmärgipärasemaks ning samuti on tulnud juurde inimesi, kes jälgivad 

Riigikogu sotsiaalmeedias.  

 

Riigikogu kantselei (Merje Meisalu ): “Ütleme niimoodi, et esimesed aastad olid need, kui 

me olime suhteliselt passiivsed, et me kasutasime seda uut meediakanalit nagu tegelikult 

19. sajandi mudeli järgi, et me ikkagi jagasime ainult infot. /…/ Nüüd kui me oleme 

hakanud ka ise postitama, et ei ole enam see automaat, mis postitab, et siis on nagu väga 

hästi läinud. Et meil on põhimõtteliselt selle poole aastaga, juulist me panime selle 

automaatse voo kinni, ja ongi tulnud täpselt topelt sama palju inimesi juurde, kui meil enne 

oli kahe ja poole aastaga kogunes.“ 

 

Pooltel juhtudel on sotsiaalmeedias osalemise aluseks suulised kokkulepped 

kommunikatsiooniosakonna töötajate vahel, millega on kokku lepitud, kes ja kui tihti 

jälgivad sotsiaalmeedia kanaleid,  et märgata uusi kommentaare ja küsimusi, millised 

teemad vajavad kajastamist sotsiaalmeedias, kes vastutab sotsiaalmeediasse postitamise 

eest jne. Samas kolmel korral toodi ka välja, et sisu mõistes on sotsiaalmeedias osalemise 

aluseks lisaks suulistele kokkulepetele veel organisatsiooni tööplaan või nädala 

meediaplaan, mille põhjal planeeritakse teemasid, mida ja millal kajastada sotsiaalmeedias. 

 

Päästeamet (Ulla Kaur): „Meil päris palju ühtib see meie tööplaaniga, et ükskõik, mis 

teema on, siis sellest teeme ka mingi postituse. Et kui on nagu selles mõttes, kui on nagu 

väljapoole info ka.“ 

 

Uuringus osalenud organisatsioonides on sotsiaalmeedia kanalite haldamine üldjuhul 

organisatsiooni kommunikatsiooni korraldamise ja läbiviimise eest vastutava 

struktuuriüksuse ülesanne. Magistritöö autor peab kanalite haldamise puhul silmas nii 

nende tehnilist haldamist kui ka postituste loomist, sisestamist ja kommunikatsiooni 

läbiviimist sotsiaalmeedias. Samas toodi mõnel juhul välja ka asutusesisest koostööd 

sotsiaalmeedia postituste sisu loomisel. Siinkohal on silmas peetud teiste 

struktuuriüksususte initsiatiivi ja ideid teemade osas, mida oleks vajalik kajastada 
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sotsiaalmeedias. Seega on ka teistel struktuuriüksustel soov panustada organisatsiooni 

kommunikatsiooni, sest peavad oluliseks oma asutuse välist kuvandit, see viitab seosele 

organisatsiooni kommunikatsiooni teooriaga, mis rõhutab ka sisemiste sidusgruppide 

olulisust organisatsiooni maine loomisel ja säilitamisel (käesolev töö lk 10). 

 

PPA/Põhja prefektuur (Ilmar Kahro): „Küll meil on olnud selliseid juhtumeid, kus mõni 

politseinik on palunud, öelnud, et mul on selline asi ja ise tulnud selle peale, et kuulge, 

äkki seda saaks läbi Facebooki teha ja ei mäleta juhtumit, kus me oleks ära öelnud.“ 

 

Päästeamet (Ulla Kaur): „Ja väga palju tuleb ka teistelt nagu initsiatiivi, et nad näevadki 

seda kui ühte kanalit, mille kaudu infot levitada, et siis lihtsalt saadavad mulle kirja, et kas 

sellest võiks ka rääkida. /…/ eelkõige just ennetajad, et nende jaoks on see väga hea kanal, 

mille kaudu infot levitada ja oma tööd teha, et see annab nagu palju kaasa neile.“ 

 

Kui üldjuhul on sotsiaalmeedia kanalite haldamine kommunikatsiooni korraldamise ja 

läbiviimise eest vastutava struktuuriüksuse ülesanne, siis Välisministeeriumis on 

sotsiaalmeedia kanalite haldamine ja sisuloome kolme struktuuriüksuse vahel jagatud 

vastavalt nende ülesannetele. Erinevaid kanaleid haldavad avaliku diplomaatia osakond, 

konsulaarosakond ja pressiosakond.  

 

Organisatsiooni sotsiaalmeedia kanali jälgijatena tõi osa eksperte eraldi välja vanuselise ja 

soolise esindatuse jälgijate hulgas, samas osa eksperte ei defineerinud jälgijaskonda vanuse 

või soo läbi, vaid lähtuvalt nende huvist, nt välispoliitika huvilised, turvalisuse valdkonna 

huvilised.  

 

Osa organisatsioone on saanud jälgijaid juurde orgaanilisel teel, samas on ka 

organisatsioone, mis on läbi viinud kampaaniaid, et jälgijaskonda suurendada. Kaks 

organisatsiooni on ostnud Facebookis reklaami, et postituste nähtavust ja seeläbi ka 

jälgijaskonda suurendada. Heade võimalustena nii postituse nähtavuse suurendamiseks kui 

ka jälgijate juurde saamiseks nimetati ka töötajate tagimist organisatsiooni fotodel, 

erinevate mängude korraldamist ja ajakirjandusartiklile viitamist läbi väljaande 

sotsiaalmeedia konto.  

 



41 

 

Uute postituste sisestamise osas on läbiviidud uuringu põhjal nii organisatsioone, kes on 

planeerinud kui tihti nad uusi postitusi avaldavad kui ka neid, kes postituste tiheduse 

mõistes pole kindlat eesmärki seadnud.  

 

Siseministeerium (Tex Vertmann): „Me tahaks ikka iga nädal ühe postituse teha, aga kui 

ei ole, siis ei ole. Meie ei pinguta väga sellepärast, et lihtsalt midagigi sinna kirjutada. /…/ 

Konkreetset sellist numbrit ei ole, et me peame iga päev tegema ühe või kaks postitust või 

nädalas kümme tükki või kolm tükki, et pigem on see vajaduste põhjal.“ 

 

Samas tõid eksperdid välja, et ka planeeritud sagedusest esineb tihtilugu kõrvalekaldeid 

erinevatel põhjustel: pole aega postitada või pole teemat, millest sotsiaalmeediasse postitus 

teha. Kuigi regulaarsust postituste avaldamise osas peeti vajalikuks, et jälgijaskonnal tekiks 

harjumus ja vajadus sotsiaalmeedia kanali kaudu infot saada.  Intervjueeritud ekspertide 

organisatsioonide vaates jagunevad postituste tiheduse mõistes arvamused kolmeks: iga 

päev, 3-4 korda nädalas ja vähemalt kord nädalas. Igapäevast postitamise vajaduse tõid 

välja kaks organisatsiooni. 

 

Kommentaaridele reageerimise kiiruse mõistes on praktikad organisatsiooniti väga 

erinevad. Kahes organisatsioonis püütakse kommentaaridele vastata võimalusel paari tunni 

jooksul, samas on ka organisatsioone, mis on reageerimise ajaks seadnud 1-3 päeva. 

Pahatahtlikele kommentaaridele reageerimiseks nähti kahte erinevat võimalust: 

organisatsiooni seisukohtade selgitamine või pahatahtlike kommentaaride ignoreerimine. 

Halvakõlalised (ropud) kommentaarid kustutatakse, kuid samas toodi ka välja, et 

kustutamist selgitatakse sellisel juhul või on olemas viide kontol hea suhtlemise tavale, 

millest lähtuvalt sellised kommentaarid kustutatakse. Kuigi teoreetiliste lähtekohtade järgi 

on kommentaaride kustutamine väga halb praktika, siis lähtuvalt sellest, et teooria ei 

käsitlenud  hea maitse piiri ületavaid kommentaare, ei näe magistritöö autor siiski vastuolu 

teooriaga (käesolev töö lk 24). 

 

Sina- ja teie-vormi kasutamisel ei olnud eksperdid ühel meelel. Kui üks ekspert tõi välja, et 

tema organisatsioon kasutab kindlasti auditooriumi poole pöördumisel sina-vormi, siis 

ülejäänud olid arvamusel, et see sõltub kontekstist ja olukorrast. Samas toodi välja ka 

võimalus, et formuleeritakse sõnumid nii, et pole vaja kasutada kumbagi vormi.  
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Tähelepanu äratavate postitustena tõid neli organisatsiooni välja, et kõige edukamad on 

postitused, milles on integreeritud kolm meediumi: foto, link ja selgitav lühike tekst. Kõik 

eksperdid tõid välja, et postituste formuleerimisel lähtutakse sellest, et keelekasutus neis 

oleks võimalikult lihtne ning auditooriumile mõistetav. Sõnumite koostajad püüavad 

vältida seaduste tsiteerimist ning ametkondlikke väljendeid, et olla oma auditooriumi jaoks 

üheselt mõistetav. Ka teoreetiliste lähtekohtade analüüsimisel kasutatud uuringu põhjal on 

tekstilised ja foto-postitused ühed populaarsemad Facebookis (käesolev töö lk 24). 

 

Koostöö vajadust sotsiaalmeedia mõistes nägid eksperdid ennekõike siseriiklikul tasandil, 

kõik eksperdid tõid välja vajaduse jagada teiste riigi organisatsioonide postitusi, kolm 

eksperti tõid välja ka vajaduse osaleda erinevatel koolitustel ning jagada sotsiaalmeedias 

osalemise praktikat. Seda põhjusel, et õppida teiste kogemustest. Rahvusvahelisel tasandil 

on aktiivsed PPA töötajad, kes suhtlevad kolleegidega välismaalt ja jälgivad asjakohaste 

ametkondade organisatsioonide toimetamist sotsiaalmeedias. 

 

PPA (Nelli Pello): „Rahvusvahelise tasandiga on nii, et meil on head kontaktid Soome 

politseiga. Me oleme kohtunud nende veebikonstaabliga, kes käis meil siin kunagi külas, 

kui meie esimene veebikonstaabel,  Andero Sepp, alustas /…/ Ma ise olen käinud ka 

Haagis Europoli peakorteris, kus korraldatakse igasuguseid seminare erinevate riikide 

politseisüsteemide pressiinimestele. Igal aastal on erinevad teemad ja paar aastat tagasi 

oligi sotsiaalmeedia  teemaks. Siis kõik tulid kokku, tegid seal erinevaid esitlusi, millised 

praktikad nendel on ja sealt tekkisid ka kontaktid, et ei ole nagu raske kontakti saada 

nende inimestega, kes haldavad näiteks Suurbritannia Facebooki lehti.“ 

 

Kuigi esmalt ei osanud intervjueeritud eksperdid ohte seoses riigiasutuse sotsiaalmeedias 

osalemisega välja tuua, siis peale mõningast arutelu leidsid kõigi organisatsioonide 

esindajad, et pigem on ohud seotud kommunikatiivsete tegevustega sotsiaalmeedias. 

Olulised märksõnad on järjepidevus ja suhtlemine. Kui riigiasutus on sotsiaalmeediasse 

läinud, peab ta seal infot avaldama järjepidevalt ja samas silmas pidades sotsiaalmeedia 

olulist põhimõtet – suhtlemist. Samuti toodi välja olulisena mõte, et kommunikatsioon 

sotsiaalmeedias ei tohi olla samasugune nagu kodulehel. Mõnevõrra üllatuslikult ei 

maininud eksperdid siinjuures töötajate poolt põhjustatavat võimalikku mainekahju, kuigi 

töötajate sotsiaalmeedias osalemist reguleerivate eeskirjade vajaduse üle arutledes tõid 

mitmed intervjueeritavad välja asjaolu, et riigiasutuse töötaja on organisatsiooni visiitkaart 
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ja tema vääritu käitumine võib kahjustada organisatsioonimainet. Enim nimetati ohuna 

seda, et sotsiaalmeediasse küll luuakse konto, kuid osalemine sotsiaalmeedias on juhuslik 

tegevus.  Kommunikatsiooni tegevuse mõistes nähti ohtu selles, et sotsiaalmeedias muutub 

kommunikatsioon ühepoolseks, et ei teki dialoogi organisatsiooni ja sidusgruppide vahel, 

mis on sotsiaalmeedia olemus.  Ka erineva teoreetilised käsitlused peavad dialoogi 

sotsiaalmeedia üheks põhiolemuseks (käesolev töö lk 15-16).  

 

Päästeamet (Reimo Raja): „No ja kui sa oled selle sammu juba teinud ja sinna maailma 

roninud, siis sa pead olema valmis selleks, et sa ka suhtled inimestega seal, et see ei ole 

nii, et sa ainult postitad ja vaatad, kuidas seda laigitakse ja jagatakse, vaid sa oled valmis 

vastama inimeste küsimustele, sa oled inimeste jaoks kättesaadav. See ongi see 

riigiasutuste mõte seal Facebookis, et sinu poole saab ka pöörduda, saab küsimusi esitada, 

inimene saab neile ka vastused ehk siis kodanikuga peab olema valmis suhtlema 

Facebookis.“ 

 

Samas nähti kolmel korral dialoogis ka teatavat ohtu, et organisatsioonile esitatavad 

küsimused ja kommentaarid võivad puudutada ebameeldivaid teemasid ning sellest tekkiva 

dialoogi üle kaotab organisatsioon kontrolli. Ka sotsiaalmeedia teoreetilises käsitluses on 

toodud välja, et dialoog riigiasutuse ja avalikkuse vahel võib tekitada organisatsiooni jaoks 

ebameeldivaid olukordi, kuid samas nähakse teoorias selles ka võimalust, et organisatsioon 

saab selgitada oma seisukohti (käesolev töö lk 23-24). 

 

Riigikogu kantselei (Merje Meisalu): „Aga  see dialoog on nagu oht ja rõõm. Me tahame 

seda, aga sealt võib see oht ka tulla, et  kuidas sa nagu, noh meil ei ole nagu sellist 

kogemust. /…/ Et tegelikult see kriitika tuleks nagu omaks võtta, aga näiteks, kui see asi 

läheb nii teravaks, et sa ei ole nagu päris vaba seda otsust ise tegema, et kui need 

poliitikud näiteks hakkavad suunama, et siin on nagu see oht.“ 

 

Mõningast ohtu tajusid ka eksperdid seoses kriisikommunikatsiooniga. Sotsiaalmeedia ja 

kriisikommunikatsiooniga peavad osa uuringus osalenud oluliseks kahte asjaolu: et 

organisatsioon ei unustaks kriisikommunikatsioonis sotsiaalmeedia kanaleid, kust inimesed 

on harjunud infot saama ja samuti seda, et kriisisituatsioonis võib tekkida vajadus rohkema 

ressursi järele, et organisatsioon oleks võimeline haldama sotsiaalmeedia kaudu toimuvat 

suurenenud kommunikatsiooni. 
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Kaks intervjueeritavat tõid välja ka võimaliku küberohu seoses organisatsiooni 

sotsiaalmeediaga osalemisega: identiteedivarguse. Pahatahtlikul sotsiaalmeedia kasutajal 

on võimalik teha organisatsiooni andmetega konto sotsiaalmeediasse ning seda kasutades 

kahjustada organisatsiooni mainet. Kahel juhul toodi välja ka võimalik häkkimisoht. 

 

SKA2: „Samas ma ei tea, et kui keegi tahab näiteks läbi Facebooki, kui meil on näiteks 

kodulehe peale on Facebooki erinevad puginad on ju, kui keegi tahab kodulehele sisse 

häkkida läbi Facebooki selleks, et jah, siis on jah meie käed nagu seotud selles suhtes. Aga 

see oht on nii öelda kõigil olemas, et sellest nagu ei pääse.“ 

 

 

Organisatsiooni edaspidised plaanid seoses sotsiaalmeedias osalemisega  

Uusi kanaleid ei ole otseselt plaanis vaadeldud organisatsioonides kasutusele võtta, küll 

aga nähakse vajadust sotsiaalmeedia keskkondade, kuhu konto loodud on, aktiivsema ja 

sihipärasema tegevuse planeerimist ja selle rakendamist.  

 

Riigikantselei (Helin Vaher): „See kindlasti on selline valdkond, mis areneb ja veel 

kindlasti vajaks sellist mitte nagu hobikorras tegemist või harrastaja kombel tegemist, vaid 

sellist professionaalset lähenemist, et ma arvan, et see on selline tuleviku trend ja 

tulevikusuund, et tuleks rohkem panustada sellesse.“ 

 

Ühelt poolt toodi uute kanalite mittekasutusele võtmise põhjuseks, et selleks puudub 

sisuline vajadus, teisalt ka see, et liiga paljudes sotsiaalmeedia keskkondades osalemine 

muudab selle haldamise keeruliseks. Selleks, et sotsiaalmeediat sihipärasemalt rakendada, 

hakkavad mitmed uuringus osalenud organisatsioonid kasutama ka sotsiaalmeedia 

monitooringut. 

 

Ka rõhutasid mitmed eksperdid, et jälgivad aktiivselt oma auditooriumi käitumist 

sotsiaalmeedias ning kui on näha uue suhtlusvõrgustiku kasutusele võtmist ja selle 

populaarseks muutumist sidusrühma hulgas, siis liigub sinna ka organisatsioon. 

Auditooriumi sotsiaalmeedias osalemise jälgimise olulisust on oluliseks peetud ka 

teoreetilistele lähtekohtadele tuginedes (käesolev töö lk 23), et sellest lähtuvalt kujundada 

organisatsiooni sotsiaalmeedia kasutamist kommunikatsioonivahendina. 
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Päästeamet (Reimo Raja): „/…/ et neid sotsiaalmeedia kanaleid on meeletu hulk maailmas 

ja erinevates maailmapiirkondades on erinevad kanalid ju populaarsed, et brasiillased vist 

endiselt kasutavad Orkutit hoolega, meil on see täiesti kasutu kanal, et sellega ei jõua siin 

mitte ühegi inimeseni, et võibolla Facebook ka mingil hetkel kaob ära ja tulevad jälle uued 

kanalid ehk siis peab ka riigiasutus vastavalt sellega kohanema selle maailmaga ja 

mõtlema millist sotsiaalvõrgustikku kasutada, et oma oluliste sihtrühmadeni kõige 

paremini jõuda.“  

 

Üks kanalitest, milles toimuvaid arenguid kaks eksperti jälgivad, nimetati Google+, nad 

jälgivad selle kasutajaskonna kujunemist ja suurust ning vastavalt sellele võib osutuda 

vajalikuks nimetatud kanali kasutusele võtmine organisatsiooni kommunikatsioonis. Ühes 

organisatsioonis on loodud kasutajakonto ka fotode jagamise keskkonda Instagram. 

 

Kanalitena, milles organisatsioonidel on kasutajakonto loodud, aga millele tulevikus võiks 

rohkem tähelepanu pöörata ja mille kasutamine peaks aktiivsemaks muutuma, nimetati 

Youtube’i ja Twitterit. Esimest ennekõike sel põhjusel, et seal on otstarbekas talletada 

organisatsiooni videoid, millele on teistes kanalites ristviidata. Twitteri kasutamise 

läbimõtlemist ja selle rakendamise vajadust nähti ennekõike võimaliku kanalina 

kriisikommunikatsioonis, sest kanali spetsiifika võimaldab kiiresti edastada uut infot ning 

selle jälgimiseks ei pea info saaja omama kasutajakontot keskkonnas. Samuti toodi välja 

asjaolu, et Twitteri kasutajaskond on suurenemas, mis võib viidata ekspertide hinnangul 

auditooriumi võimalikule sotsiaalmeedia kasutamise muutumisele. 

 

Üldises plaanis ei nähtud väga suurt vajadust ka sotsiaalmeedias osalemise sisuliseks 

muutmiseks kuniks kanali spetsiifika ei muutu. PPA-s on kommunikatsioon 

sotsiaalmeedias muutumas veelgi personaalsemaks, st kohalikud konstaablijaoskonnad 

teevad endale aktiivselt Facebooki lehti, et kommunikatsiooni fookus oleks veelgi rohkem 

sidurühmadele suunatud.  

 

PPA (Nelli Pello): „/…/ Soome politsei eeskujul ja ka teiste Euroopa riikide 

politseisüsteemide näol me näeme seda, et see trend ongi selles suunas, et sul ei ole ainult 

üks tsentraalne lehekülg, vaid kõik väiksemad üksused teevad ka endale lehe, sellepärast 

et, Euroopa üldises suunas liigub sinnapoole, et politsei on kogukonnakeskne.“ 
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Kokkuvõtlikult välja tuues võib öelda, et eksperdid jälgivad sotsiaalmeedia kanalites 

toimuvaid arenguid ja uute kanalite kasutamisspetsiifikat. Kuna suurem osa eksperte 

hindab oma üksuse sotsiaalmeedias osalemist õnnestunuks, siis suuremaid muutuseid selle 

kommunikatsiooni keskkonna kasutamisel ei ole esialgu planeeritud, ennekõike nähakse 

vajadust muuta kommunikatsioon veelgi tõhusamaks juba kasutusel olevates kanalites. 
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3. EESTI HÄIREKESKUSE SOTSIAALMEEDIA STRATEEGIA 
KONTSEPTSIOON 

 

Kolmandas peatükis analüüsitakse Häirekeskuse senist sotsiaalmeedias osalemise 

kogemust läbiviidud poolstruktureeritud ekspertintervjuu, Facebooki statistika ning 

magistritöö autori poolt Häirekeskuse juhtkonnas läbiviidud ajurünnaku tulemuste põhjal. 

Ajurünnaku käigus kaardistati Häirekeskuse kommunikatsiooni sidusrühmad, peamised 

sõnumid neile ja võimalused sidusrühmadeni jõudmiseks läbi sotsiaalmeedia.  

 

Võrdluseks tuuakse ka Soome Häirekeskuse kommunikatsioonis kasutatavate 

sotsiaalmeedia kanalite, nendes olevate sidusrühmade ja peamiste sõnumite analüüs, sest 

112 teenus toimib ja areneb Eestis ja Soomes sarnaselt. 

 

Empiirilise uuringu tulemuste analüüsi ja järelduste alusel koostatakse Häirekeskuse 

sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon lähtuvalt asutuse ootustest ja vajadustest tuginedes 

teoreetilistele alustele. 

 

3.1 Eesti Häirekeskuse ülesanded, missioon ja visioon 

Lähtuvalt organisatsiooni kommunikatsiooni komponentidest antakse käesolevas 

alapeatükis ülevaade Häirekeskuse ülesannetest, missioonist ja visioonist, sest 

kommunikatsioon moodustades terviku, on mõjutatud eelpool nimetatud komponentidest 

(käesolev töö lk 14). 

 

Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Häirekeskuse 

peamine ülesanne vastavalt põhimäärusele on hädaabiteadete menetlemine (Häirekeskuse 

põhimäärus, vastu võetud siseministri määrusega 27.12.2011). Häirekeskus menetleb 

Euroopa ühisele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteateid. Vastavalt 29.06.1991. a 
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Euroopa Ühenduste Nõukogu otsusele loodi Euroopa hädaabinumber 112 ja kõiki Euroopa 

Ühenduste liikmesriike kohustati hiljemalt 1996. a 112 kasutusele võtma (Council…). 

Eestis võeti hädaabinumber 112 kasutusele 2000. aasta alguses. Käesoleva magistritöö 

valmimise ajal töötab Eestis lisaks hädaabinumbrile 112 ka hädaabinumber 110, millele 

saabunud politsei valdkonna hädaabiteadete töötlemine on samuti Häirekeskuse ülesanne.  

 

Eestis on käimas ühele hädaabinumbri ülemineku protsess, mis tähendab, et alates 2014. 

aasta novembrist politsei hädaabinumber 110 ühendatakse 112-ga, et lihtsustada 

abivajajate ligipääsu hädaabiteenusele. Hädaabinumbrile 112 saabuvate hädaabiteadete 

töötlemine jääb endiselt Häirekeskuse ülesandeks, politsei valdkonna hädaabiteadetega 

seotud hädaabiteadete menetlemine ehk politsei ressursside haldamine Politsei- ja 

Piirivalveameti ülesandeks. (Ühendhäirekeskuse…)  

 

Kuigi Häirekeskuse põhimääruse kohaselt on lisaks hädaabiteadete menetlemisele 

organisatsioonil veel mitmeid ülesandeid, siis käesoleva magistritöö mõistes on oluline 

välja tuua neist kolm: üldsuse oma tegevusest ja hädaolukorra vahetust ohust teavitamine 

seadusega sätestatud korras ja ulatuses; Häirekeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku 

koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, valitsusväliste 

organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega; muude kõnekäsitlusalaste teenuste osutamine, kui selle tegevusega ei 

takistata eelnimetatud põhitegevusi (Häirekeskuse põhimäärus, vastu võetud siseministri 

määrusega 27.12.2011). 

 

Hädaabiteadete töötlemine ja menetlemine on Häirekeskuse keskuste ülesanne, 

avalikkusega suhtlemise tagamine avalike suhete juhi ülesanne, eelpool toodud muud 

kõnekäsitlusalased tegevused hõlmavad endas abi- ja infokeskuse pakutavaid teenuseid, 

mille kaudu saavad lahenduse ühiskonna mitteaegkriitilised abi- ja infoteated (vt joonis 3). 

Selleks töötavad kolm info- ja abitelefoni: päästeala infotelefon, keskkonnainspektsiooni 

valvetelefon ja kohalike omavalitsuste abitelefon. 
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Joonis 4. Häirekeskuse struktuur (Häirekeskuse kodulehe www.112.ee, joonise põhjal 

magistritöö autori kujundatud) 

 

Häirekeskuse missiooniks on kujundada ja tagada turvalisemat elukeskkonda ning olla läbi 

ühtse hädaabinumbri 112 kindel, kiire ja asjatundlik abistaja õnnetuse korral. Missiooni ja 

visiooni sõnastamisel osalesid lisaks Häirekeskuse tippjuhtkonnale ka struktuuriüksuste 

juhid. Missioon sõnastati 2012. aastal, samal aastal  sõnastati ka Häirekeskuse visioon, mis 

näeb ette, et aastaks 2020 on Häirekeskus ühiskonnas kõrgelt tunnustatud, koostööle ja 

arengule suunatud riigi kompetentsikeskus, mille pühendunud töötajad loovad oma 

teadmiste, oskuste ja kogemustega kindlustunde, et abivajaduse korral leitakse parim 

võimalik lahendus. (Kurvits ja Freiberg 2012:47) 

 

Lähtuvalt organisatsiooni kommunikatsioonist on missioon ja visioon olulised 

komponendid kommunikatsiooni eesmärkide seadmisel ja nende rakendamisel, et 

eesmärkide täitmine oleks arusaadav sidusrühmadele (käesolev töö lk 13). 
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Missioon toetab organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemist: läbi ennetustöö ja 

informeerimise sotsiaalmeedias saab Häirekeskus kujundada inimeste teadlikkust 

turvalisusega seotud küsimustes. Et õnnetuse korral olla kiire, kindel ja asjatundlik 

abistaja, on vajalik ka ühiskonna teadlikkuse tõstmine saadavast teenusest. 

 

Põhiväärtuste väljaselgitamisel ja nende sõnastamisel osalesid nii keskuste töötajad, kelle 

igapäevane töö on hädaabiteadete menetlemine kui ka Häirekeskuse juhtkond ja 

struktuuriüksuste juhid. 2012. aastal keskustes läbi viidud rahulolu-uuringu käigus paluti 

osalejatel loetleda väärtused, mis peaksid organisatsiooni iseloomustama. 

Struktuuriüksuste juhtide ja juhtkonna seas läbi viidud küsitluses paluti ka neil sõnastada 

põhiväärtused, selgus, et põhiväärtuste osas olid nii hädaabiteateid menetlevate töötajate 

kui ka juhtkonna ja struktuuriüksuste juhtide arvamused üsna sarnased. (Nauts 2012: 6-7) 

Koostöös sõnastatud Häirekeskuse põhiväärtused on (Nauts 2012:7): 

• usaldusväärsus 

• kiirus  

• inimlikkus   

• koostöö.  

 

Magistritöö  autor toob välja, et eelpool käsitletud komponendid, põhimõtted ja ülesanded 

on olulised alused Eesti Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsiooni välja 

töötamisel. 

 

3.2  Sotsiaalmeedia kasutamine Eesti Häirekeskuse ja Soome Häirekeskuse 
kommunikatsioonis 

 

Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemise kogemuse ja sotsiaalmeedia osalemisega seotud 

edaspidiste kasutamise plaanide analüüs põhineb poolstruktureeritud ekspertintervjuul. 

Intervjuu viidi läbi 15.11.2013 Häirekeskuse arendusosakonna eksperdi Edvi Freibergiga, 

kes haldab Häirekeskuse sotsiaalmeedia kanalit. 
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Intervjuu põhjal selgus, et Häirekeskus on osalenud sotsiaalmeedias alates 2010. aasta 

suvest, kui intervjueeritava initsiatiivil, kes sel ajal oli Häirekeskuse 

kommunikatsioonijuht, võeti kasutusele suhtlusvõrgustik Facebook. Põhjusena, miks 

sotsiaalmeedia kanal kasutusele võeti, nimetas intervjueeritav, et oli vaja leida kanal, mille 

kaudu info Häirekeskuse kohta jõuaks inimesteni.  

 

Edvi Freiberg: „See põhjus oli lihtsalt selles et info ei jõua muidu, meil oli vaja kanalit, 

mille kaudu viia meie sõnum inimesteni.“ 

 

Facebook on ainus sotsiaalmeedia kanal, mida Häirekeskuse kommunikatsioonis 

kasutatakse. Suhtlusvõrgustikku on tehtud kaks lehekülge: üks on Häirekeskuse lehekülg ja 

teine Häirekeskuse teenuse SMS112 lehekülg. 

 

Sotsiaalmeedias osalemisel lähtub Häirekeskus Edvi Freibergi sõnul kanali spetsiifikast. 

Põhimõtteid, kuidas sotsiaalmeedias osaleda, asutus kirja pannud ei ole, samas tutvus enne 

sotsiaalmeedia kasutusele võtmist ekspert kanali spetsiifikaga. 

 

Edvi Freiberg: „Aga et meil oleks nüüd sotsiaalmeedias käimiseks või tegutsemiseks mingi 

spetsiaalne kontseptsioon, et seda me kirja pannud küll ei ole. Loomulikult tuleb vaadata 

mida sinna panna ja mis sinna sobib, ehk see ei tähenda seda, et  kui seda dokumenti pole 

nüüd kirja pandud ja peadirektorilt pole templit alla löödud, et see siis nagu üldse olemata 

oleks, vaid loomulikult tuleb arvestada vastava kanali omapäraga. Ja enne kui ma ikkagi 

hakkasin seda tegema, siis ma selle kanali omapära üle natuke mõtisklesin ja uurisin ja 

arutasin, et mismoodi sinna panna ja kuidas panna.“ 

 

Häirekeskuse puhul peab Freiberg optimaalseks posituste arvuks kahte postitust nädalas, 

alati ei ole õnnestunud seda eesmärki täita, sest pole olnud aega positusi teha või pole 

olnud asjakohast teemat, mida sotsiaalmeedias kajastada. Kommentaaridele 

sotsiaalmeedias Häirekeskus reageerib, reageerimise kiirus sõltub sellest, kui kiiresti 

märgatakse uut kommentaari ja sellest, kas vastus kommentaarile vajab täpsustamist 

Häirekeskuse siseselt. On olnud juhuseid, kus Häirekeskus on inimeste kirjutatud 

kommentaare kustutanud. 
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Edvi Freiberg: „Ja kui sinna ikkagi pannakse seda, mille puhul ma leian, et see 

kommentaar ei ole okei, siis ma selle ka kohe ära kustutan julmalt, kõik. See on minu 

teema ja kõik.“ 

 

Esmatähtsaks peab Freiberg postituse edukuse juures selle õiget ajastatust. Teema peab 

tema sõnul selleks, et postitus levima hakkaks, olema aktuaalne. Auditooriumi kõnetavad 

enim praktilised hoiatused nt seoses läheneva tormiga, tuulekülma näitav kaart jne. Kuigi 

intervjueeritav tõi välja, et hea postituse juures on oluline ka  foto olemasolu, mis 

päästekorraldajate foto lisamisel tähendab ennekõike personaalsust. Lihtne ja inimesele 

mõistetav keelekasutus mängivad Freibergi sõnul samuti olulist rolli, kuigi olulisemaks 

postituse vormist pidas ta selle sisu ja ajastatust. 

 

Edvi Freiberg: „Kõige tähtsam on ajastus. Sa võid tagumiste kandade peal kõndida niiviisi, 

selle keele mõistes, aga ajastust ei ole, siis ta ei lähe.“ 

   

Edvi Freiberg:  „Ma ei pane anonüümset päästekorraldajat, et ma lähen ja otsin neid 

inimesi, kes on nõus tulema oma näoga ja kui ma teen midagi, et see inimene saab aru, et 

see päästekorraldaja personaalselt räägib sinuga.“ 

 

Potentsiaalseteks Häirekeskuse Facebooki lehe jälgijateks pidas Freiberg kõiki Eesti 

elanikke, samas ta kahtles, kas Häirekeskuse jälgijaskond Facebookis on piisavalt suur. 

Häirekeskuse jälgijaskond Facebookis on tekkinud orgaaniliselt, kampaaniaid fännide 

juurde saamiseks ei ole Häirekeskus korraldanud. Küll on jälgijaid juurde toonud Euroopa 

112 päeva puhul peetav traditsiooniline lumest ja lumele hädaabinumbri 112 

meisterdamine. Kampaanias kutsutakse peresid, lasteaedu ja koole meisterdama Euroopa 

hädaabinumbrit ja sellest pilti tegema ning Häirekeskusel saatma. Kõik saadetud pildid 

laetakse üles Häirekeskuse Facebooki lehele. 

Edvi Freiberg: „Loomulikult me võime küsida, et noh kas me oleme selle saavutanud, et 

kas meil on nii suur hulk seal Facebooki fännisid ja kõik nii edasi, see on nagu teine teema 

/…/“ 

Andes hinnangu senisele sotsiaalmeedias osalemise kogemusele, hindas asutuse esindaja 

selle pigem positiivseks, seda ennekõike postituste sisu mõistes. 
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Edvi Freiberg: „Vahelduva eduga. Ma ütlen selles mõttes vahelduva eduga, et loomulikult 

oli see algus raske selles mõttes, et see, et ei olnud kogemusi ja nii mõnigi asi ei olnud… 

Ma ütlen, et me sõnumid, mis sinna üles on pandud, et sõnumid ei ole tegelikult olnud nagu 

niisugused, mida ei oleks pidanud sotsiaalmeediasse panema…“ 

Facebooki statistika põhjal on Häirekeskuse jälgijaskonnas rohkem naisi (65%)  kui mehi 

(35%). Enim esindatud vanusegrupp on naised vanuses 25-34 aastat moodustades 25% 

Häirekeskuse jälgijaskonnast. (Statistika… 15.11.2013) 

Et välja selgitada Häirekeskuse sidusrühmad sotsiaalmeedias ja peamised sõnumid, mida 

neile edastada, viidi 25.02.2014 magistritöö autori poolt läbi ajurünnak (ingl. k 

brainstorming), millel osalesid Häirekeskuse tippjuhtkond, struktuuriüksuste juhid ja 

sotsiaalmeedia kanaleid haldav arendusosakonna ekspert. Ajurünnak on protsess, mille 

käigus soodustatakse loomingulist mõtlemist grupis, et leida uusi ideid erinevate 

probleemide lahendamiseks (Byron 2012). Saadud informatsiooni täiendati hilisemalt 

koostöös avalike suhete juhi ja arendusosakonna eksperdiga, kelle tööülesandeks on 

Häirekeskuse kommunikatsioonis kasutatava sotsiaalmeedia kanali haldamine. 

Ajurünnaku ja sellele järgnenud täpsustuse käigus selgus, et Häirekeskusel on 

kommunikatsiooni mõistes kümme sidusrühma, millest viie puhul on võimalik kasutada 

sotsiaalmeediat suhtlemiseks: eestikeelne elanikkond, venekeelne elanikkond, kooliealised 

noored, välismaalased, kõne- ja kuulmispuudega elanikkond ja koostööpartnerid. Viimati 

nimetatud on need, kelle kaudu peaks levima Häirekeskuse oluline informatsioon näiteks 

ühele hädaabinumbrile ülemineku mõistes. (vt tabel 4) 

Peamine sotsiaalmeedia kanal, mille kaudu Häirekeskus soovib oma sidusrühmadeni 

pääseda, on Facebook. Lisaks toodi välja, et kõne- ja kuulmispuudega elanikkonnaga 

suhtlemise jaoks on vajalik kasutusele võtta ka YouTube, kuhu saab laadida videoid, mille 

abil tutvustada SMS112 teenust ja selle asjakohast kasutamist. Lähtuvalt ühele 

hädaabinumbrile üleminekust on peamine sõnum, mida sidusrühmadele edastada, seotud 

ühe hädaabinumbri kasutusele võtmisega. 

112 mudeli väljatöötamisel on Eestile eeskujuks olnud Soome Häirekeskus. Põhimõtted ja 

töökorraldus hädaabiteadete menetlemisel on sarnased. Et välja selgitada Soome 

Häirekeskuse sotsiaalmeedia kasutamine erinevate kanalite ja sidusrühmade mõistes, saatis 
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magistritöö autor Soome Häirekeskuse  kommunikatsiooni osakonna juhatajale 

ingliskeelne e-kiri kolme küsimusega:  

• milliseid kanaleid Soome Häirekeskus kasutab? 

• kes on sidusrühmad nendes kanalites? 

• mis on peamine sõnum sidusrühmadele? 

Vastus saabus Soome Häirekeskuse kommunikatsioonijuhilt Marjukka Koskelalt 

25.03.2014 e-kirjaga, millest selgus, et Soome Häirekeskus kasutab kolme sotsiaalmeedia 

kanalit: YouTube’i, Facebooki ja Linkedlni. Facebooki on loodud kaks lehekülge, neist üks 

on Häirekeskuse lehekülg ja teine Euroopa 112 päeva lehekülg. Kasutajakonto on loodud 

ka Twitterisse, kuid postitusi sinna veel tehtud ei ole. (Koskela, M. 25.03.2014) 

 

Tabel 4. Eesti Häirekeskuse kommunikatsiooni sidusrühmad ja põhisõnumid (25.02.2014 
läbiviidud ajurünnaku tulemused)   

Sidusrühm Sotsiaalmeedia kanal Sõnum 

eestikeelne elanikkond Facebook helistaja asukoha tuvastamine, ühele 
hädaabinumbrile üleminek, 30-40 + 
päästekorraldaja kui elukutse tutvustamine, 
et suurendada konkurentsi värbamisel 

venekeelne elanikkond teoreetiliselt venekeelne 
sotsiaalmeedia – selles 
osalemiseks puudub ressurss 

helistaja asukoha tuvastamine, ühele 
hädaabinumbrile üleminek 

eakad (alates 65)  puudub helistaja asukoha tuvastamine, ühele 
hädaabinumbrile üleminek + 112 kui 
päästeenistuse number lisaks kiirabile 

lapsed – nende kaudu ka 

lapsevanemad 

 puudub hädaabinumbri propageerimine, kuidas teha 

hädaabikõne 

noored (kooliealised) Facebook hädaabinumbri propageerimine, kuidas teha 
hädaabikõne 

välismaalased Facebook – eeldab 
võõrkeelseid postitusi, ei ole 

teostatav 

112 on hädaabinumber 

kohalike omavalitsuste 
töötajad kui riigiesindajad 

koha peal 

puudub helistaja asukoha tuvastamine, ühele 
hädaabinumbrile üleminek 

kõne- ja kuulmispuudega 

elanikkond 

Facebook + Youtube SMS112, politseilise abi saamise võimalus 

läbi SMS112-e 
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koostööpartnerid 
(Siseministeerium, PPA, 
Terviseamet, Päästeamet, 
Keskkonnaamet, 
Keskkonna Inspektsioon, 

1345-ga liitunud kohalikud 
omavalitsused) 

Facebook – võimalik 
ebameeldiv diskussioon. 
Pigem arendada välja nö 
ametkondlik foorum – selleks 
ei ole ressurssi 

tööpõhimõtete tutvustamine, ühele 
hädaabinumbrile üleminekuga seotud info 
uuendamine asjakohastes allikates 

 

Sidusrühmad erinevate kanalite mõistes mõneti kattuvad Eesti ja Soome Häirekeskuse 

puhul, kuid on ka erisusi. Soome Häirekeskuse kasutatavad sotsiaalmeedia kanalid koos 

sidusrühma ja põhisõnumi selgitusega on toodud lisas 3. Sotsiaalmeedia sidusrühmade 

mõistes on peamine erinevus Soome ja Eesti Häirekeskuse kommunikatsioonis see, et 

Soome Häirekeskuse sidusrühmad sotsiaalmeedias on rahvusvahelisemad kui Eestis 

hõlmates endas ka Euroopa Liidu ametnikkonda. Samuti selgus, et sidusrühmana eristab 

Soome Häirekeskus ka potentsiaalseid uusi töötajaid, kellega suhtlemiseks kasutatakse 

LinkedIn keskkonda. Soome Häirekeskuse vastusest selgus, et YouTube’i laaditakse üles 

videoid, mis tutvustavad Häirekeskuse tööd ja populariseerivad hädaabikõnede menetlejate 

tööd. 

 

Kuigi Eesti Häirekeskus on osalenud sotsiaalmeedias juba aastast 2010, tõi sotsiaalmeedia 

kanaleid haldav ekspert välja, et Häirekeskuse jälgijaskond sotsiaalmeedias peaks olema 

suurem. Seega on asjakohane välja töötada kontseptsioon, mille üks eesmärkidest on 

jälgijaskonna suurendamine, teisalt on riigiasutuse puhul oluline olla kohal keskkondades, 

kus on inimesed ja kasutada sotsiaalmeedia võimalusi selleks, et see võimalikult palju 

toetaks avalikkusega suhtlemist.  

 

3.3  Järeldused 

Seoses muutunud kommunikatsioonikeskkonnaga on organisatsioonidel üha enam vajalik 

integreerida organisatsiooni kommunikatsiooni kolm komponenti – avalikud suhted, 

turunduskommunikatsioon ja sisekommunikatsioon. Seetõttu vajavad kommunikatsiooni 

tegevused põhjalikku planeerimist, et need lähtuksid organisatsiooni missioonist, visioonist 

ja ülesannetest. Häirekeskuse missiooniks on kujundada ja tagada turvalisemat 

elukeskkonda ning olla läbi ühtse hädaabinumbri 112 kindel, kiire ja asjatundlik abistaja 

Tabeli 4 järg 
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õnnetuse korral. Nagu tulenes käesoleva magistritöö raames läbi viidud uuringust, siis 

sotsiaalmeedia on sisejulgeoleku asutuse puhul asjakohane lisakanal, kus jagada 

ennetussõnumeid, tõsta inimeste teadlikkust ja lihtsustada suhtlemist riigiasutusega. Kõik 

kolm väljatoodud tegevust toetavad Häirekeskuse missiooni. Läbi ennetustöö ja 

informeerimise sotsiaalmeedias saab Häirekeskus kujundada inimeste teadlikkust 

turvalisusega seotud küsimustes. Et õnnetuse korral olla kiire, kindel ja asjatundlik 

abistaja, on vajalik ka ühiskonna teadlikkuse tõstmine saadavast teenusest. 

 

Et sotsiaalmeedia kanalite kasutamine oleks eesmärgipärane on oluline jälgida 

auditooriumi sotsiaalmeedia kasutamist. Intervjuu tulemuste põhjal saab väita, et mitmetes 

organisatsioonides seda ka tehakse, et vajadusel võtta kasutusele uusi kanaleid või muuta 

sotsiaalmeedias osalemise põhimõtteid. Samas Häirekeskuses läbiviidud intervjuu 

tulemuste analüüs seda olulist põhimõtet välja ei toonud. Seega on organisatsioonil vajadus 

jälgida auditooriumi sotsiaalmeedias osalemist. 

 

Mitmed uuringus osalenud eksperdid tõid välja, et hindavad sotsiaalmeedias osalemise 

edukust jälgijate arvu järgi. Kuigi see ei ole lähtuvalt teooriast ainus viis sotsiaalmeedia 

kasutamise edukust hinnata, on suur jälgijaskond sotsiaalmeedias vajalik, et 

organisatsiooni sõnumid jõuaksid võimalikult suure auditooriumini läbi sidusrühmade 

suhtlusvõrgustike. Häirekeskuses läbiviidud ekspertintervjuu tulemuste analüüs näitas, et 

Facebookis olevat organisatsiooni jälgijaskonda sotsiaalmeedia kanaleid haldav töötaja 

piisavalt suureks ei pea. Lähtuvalt sellest on esmatähtis Facebooki jälgijaskonna 

suurendamine. Riigiasutuste praktika näitab, et jälgijaskonda on suurendanud nii 

sotsiaalmeedia strateegia väljatöötamine kui ka tehnilised nüansid postituse koostamise 

juures: fotodel inimeste tagimine, sotsiaalmeedias olevate asjakohastele algallikatele 

viitamine jne.  

 

Kuigi vastavalt teoreetilistele seisukohtadele on sotsiaalmeedia põhiolemus dialoog, siis 

läbiviidud uuring näitas, et see ei ole alati eesmärk. Samas tõid uuringus osalenud 

eksperdid välja, et dialoog on siiski vajalik, sest vastasel juhul muutub sotsiaalmeedia 

kanal koduleheks ning kaob sotsiaalmeediale iseloomulik sotsiaalsus. Seega ei saa 

sotsiaalmeedias osalemise põhjus olla vaid inimeste informeerimine, selle jaoks on 

võimalik kasutada muid kanaleid. 
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Sotsiaalmeedia kasutamisega kommunikatsioonis on seotud ka ohud. Peamised ohud, mis 

uuringus osalenud eksperdid seoses sotsiaalmeedias osalemisega välja tõid, on seotud 

kommunikatiivsete tegevustega: ununeb suhtlemine sotsiaalmeedias ning kanali 

kasutamine ei ole järjepidev. Samas mainiti ka võimalikke küberohte, millega peab 

arvestama sotsiaalmeedias osalemisel. 

 

Asutuse sotsiaalmeedia konto haldamiseks on oluline  mitme inimese panus, sest vajalik on 

jälgida kommentaare, sõnumeid – vastavalt teooriale sõltub asutuse maine neile 

vastamisest. Vastamise aeg on erinevates organisatsioonides kokku lepitud alates 

reageerimisest mõne tunni kuni kolme päeva jooksul. Tuginedes sellel, et Häirekeskus 

näeb vajadust oma jälgijaskonda suurendada sotsiaalmeedias, on kommentaaridele 

vastamine oluline ka seetõttu, et suhtluse tekkides muutuvad postituses viraalsemaks ja 

laieneb potentsiaalse auditooriumi suurus. 

 

Teooria  kohaselt võib kommentaaride kustutamine organisatsiooni mainele halvasti 

mõjuda. Samas võib see mõnikord vajalikuks osutuda nagu selgus riigiasutuste 

sotsiaalmeedias osalemise praktikat analüüsides, sest ropendamine ja rämpspostitused on 

asjakohane eemaldada. Küll aga peab see olema kõigile osapooltele arusaadav ja üheselt 

mõistetav. Siinkohal on hea eeskujuks võtta  PPA, nimelt on nende Facebooki lehe kaudu 

võimalik leida hea suhtlemise tava põhimõtted, kus on ka kirjas, mida tehakse nende vastu 

eksinud kommentaaride ja postitustega. Sellisel juhul on kustutamise põhjused 

läbipaistvamad.  

 

Lähtuvalt organisatsiooni kommunikatsiooni teooriast ja riigiasutuste sotsiaalmeedias 

osalemise praktikast on oluline, et sotsiaalmeedia sisu toodetakse koostöös. Seega on 

asjakohane Häirekeskuses viia läbi sotsiaalmeedia alaseid koolitusi ja tutvustuspäevasid, et 

kaasata rohkem inimesi sisuloomesse.  

 

Kuigi Häirekeskuses läbiviidud ajurünnaku tulemustel selgus, et Häirekeskuse kaks 

sidusrühma: venekeelne elanikkond ja välismaalased/välisturistid on potentsiaalselt 

tabatavad sotsiaalmeedias, kuid kahjuks ei ole Häirekeskusel võimekust nendega 

suhtlemiseks. Siinkohal võiks luua tiheda koostöö Välisministeeriumi ja 

veebikonstaablitega. Kuna Välisministeeriumi sidusrühmaks on ka välismaalased, kellele 

jagatakse infot inglise keeles, siis võiks Häirekeskuse asjakohane info olla kajastatud 
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Välisministeeriumi sotsiaalmeedia kanalites. Venekeelsete sidusrühmadega suhtlemiseks 

võiks samalaadse koostöö kokku leppida vene keeles suhtleva veebikonstaabliga.   

 

3.4  Eesti Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon 

Eesti Häirekeskuse (edaspidi Häirekeskus) sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon hõlmab 

endas põhimõtteid, millest organisatsioon peab lähtuma sotsiaalmeedias osaledes, 

peamiseid eesmärke sotsiaalmeedias osalemiseks ja sidusrühmade kirjeldust, kellega saab 

Häirekeskus suhelda sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedia eesmärgipäraseks kasutamiseks on 

kirjeldatud eesmärgid, tegevused eesmärkide saavutamiseks ja hindamismeetod 

eesmärkide täitmise mõõtmiseks. Kuna organisatsiooni kommunikatsioon kui terviklik 

juhtimisvahend eeldab ka sisemiste sidusrühmade kaasamist, on toodud ära tegevused, mis 

on vajalikud nende sotsiaalmeedia teadlikkuse tõstmiseks. Kontseptsioonis on ära toodud 

ka selle edukuse hindamise kirjeldus. 

 

Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsiooni aluseks on missioon, visioon, 

ülesanded, eesmärgid ja põhiväärtused,  et olla usaldusväärne, kiire, inimlik ja koostööle 

suunatud organisatsioon ka sotsiaalmeedias. Usaldusväärsus, kiirus, inimlikkus ja 

koostööle suunatus sotsiaalmeedias hõlmab endas mitmeid tahke. Ühelt poolt tähendab see, 

et Häirekeskus on oma sotsiaalmeedia postitustes usaldusväärne ja kiire partner. Teiselt 

poolt tähendab see kommentaaridele ja sõnumitele reageerimist esimesel võimalusel, kuid 

mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul. Kõikidele, ka ebamugavatele kommentaaridele 

vastatakse ning võimaliku ebameeldiva diskusiooni puhul Häirekeskuse selgitatakse 

Häirekeskuse seisukohti. Ebatsensuursed ja solvavad kommentaarid kustutatakse 

sotsiaalmeedia kontol, sellekohane informatsioon hea suhtlemise tava kohta lisatakse 

infona sotsiaalmeedia kanalisse ning kustutamisel lähtutakse sellest. Kommentaaridele 

vastamisel kaasab sotsiaalmeedia kanaleid haldav töötaja vajadusel teisi organisatsiooni 

liikmeid. 

 

Organisatsiooni sotsiaalmeedias osalemisel on kaks peamist eesmärki. Esiteks on selleks 

ennetustöö läbiviimine ning teiseks organisatsiooni maine kujundamine ja hoidmine. 

Sotsiaalmeedias asjakohase informatsiooni jagamine ja seeläbi suhtluse tekitamine aitab 
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kaasa turvalisemale elukeskkonnale. Sidusrühmade teadlikkuse tõstmine Häirekeskuse 

pakutavast teenusest aitab pakkuda kiiremat ja asjatundlikumat abi selle vajaduse korral. 

Sidusrühmad, kellega Häirekeskuse saab suhelda sotsiaalmeedias, on kaardistatud  

Häirekeskuses läbiviidud ajurünnaku käigus, milles osalesid organsatsiooni tippjuhtkond, 

struktuuriüksuste juhid, avalike suhte juht ja sotsiaalmeedia kaanleid haldav ekspert. 

Sidusrühmad, kelleni Häirekeskusel on võimalik sotsiaalmeedia vahendusel jõuda on: 

eestikeelne elanikkond, kooliealised noored, kõne- ja kuulmispuudega elanikkond, 

venekeelne elanikkond, koostööpartnerid ja välismaalased/välisturistid. (vt joonis 5) 

 

 

Joonis 5. Häirekeskuse sidusgruppidega suhtlemise kanalid ja võimalused (magistritöö 
autori koostatud) 
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Häirekeskuse eesmärgid sotsiaalmeedias osalemisel ja tegevused nende saavutamiseks 

ning vahendid eesmärkide täitmise hindamiseks on toodud tabelis 5. Kommunikatsiooni 

tõhustamiseks sotsiaalmeedias on viis peamist eesmärki (vt tabel 5):  

• Häirekeskuse Facebooki lehe jälgijate arv on suurenenud  

• SMS112 Facebooki leht on ühendatud Häirekeskuse Facebooki lehega 

• YouTube’i kanal on kasutusele võetud 

• On alustatud suhtlemist venekeelse elanikkonnaga  

• On alustatud suhtlemist välismaalaste/välisturistidega 

 

Tabel 5. Eesti Häirekeskuse kommunikatsiooni eesmärgid sotsiaalmeedias (magistritöö 
autori koostatud) 

Eesmärk Tegevus Hindamine 

Häirekeskuse Facebooki lehe 

jälgijate arv on suurenenud 

 

Sotsiaalmeedia kanaleid haldav 

töötaja tagab regulaarse uudisvoo 

ja optimaalseima aja postitusteks   

 

Töötajate tagimine fotodel ja 

postitustes nende nõusolekul   

 

Dialoogi soodustamine ja 

Häirekeskuse lehel tekkiva 

diskussiooni levitamine 

 

Kommentaaridele ja küsimustele 

kiire vastamine 

 

Häirekeskust puudutavatele 

ajaleheartiklitele viitamine 

võimalusel väljaande 

sotsiaalmeedia lehelt 

 

Koostöö tõhustamine 

koostööpartneritega 

sotsiaalmeedia sõnumite 

jagamisel 

Facebooki ikooni lisamine 

Häirekeskuse kodulehele 

 

Monitooring 

Facebooki statistika analüüs 

 

 

Monitooring 

Facebooki statistika analüüs 

 

Monitooring 

Facebooki statistika ja analüüs 

 

 

Monitooring 

Facebooki statistika analüüs 

 

Monitooring 

 

 

 

 

Monitooring 

 

 

 

 

Vaatlus 
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SMS112 Facebooki leht on 

ühendatud Häirekeskuse 

Facebooki lehega 

 

Plaani koostamine, et 

sidusrühmade huvi kanali vastu 

säiliks 

 

SMS112 Facebooki lehe 

ühendamine Häirekeskuse lehega 

 

SMS112 teenuse kasutamist 

tutvustavate postituste  

avaldamine Häirekeskuse lehel 

 

Monitooring 

 

 

 

Monitooring 

 

 

Monitooring 

Uuring sidusrühmade hulgas 

YouTube’i kanal on kasutusele 
võetud 

 

Häirekeskuse konto loomine 

kanalisse 

 

Videotele ristviitamine 

Häirekeskuse Facebooki lehel 

 

Häirekeskuse ennetussõnumeid ja 

SMS112 teenuse kasutamist 

tutvustavate videote tegemine 

 

YouTube’i ikoon lisatakse 

Häirekeskuse kodulehele 

 

Vaatlus 

 

 

Monitooring 

Facebooki statistika analüüs 

 

Vaatlus 

Uuring sidusrühmade hulgas 

 

 

Vaatlus 

On alustatud suhtlemist 

venekeelse elanikkonnaga  

 

 

 

 

 

 

Venekeelse Häirekeskuse 

Facebooki lehe loomine 

 

Regulaarne ennetussõnumite ja 

organisatsiooni mainet 

kujundavate sõnumite jagamine  

 

Koostöösuhete ja –põhimõtete 

loomine veebikonstaablitega 

 

Vaatlus 

 

 

Monitooring 

 

 

 

Monitooring 

Intervjuu koostöö osapooltega 

 

On alustatud suhtlemist 

välismaalaste/välisturistidega  

 

Ingliskeelse Häirekeskuse 

Facebooki lehe loomine 

 

Vaatlus 

 

Tabeli 5 järg 
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Regulaarne ennetussõnumite ja 

organisatsiooni mainet 

kujundavate sõnumite jagamine 

 

Koostöösuhete ja –põhimõtete 

loomine Välisministeeriumiga 

 

Monitooring 

 

 

 

Monitooring 

Intervjuu koostöö osapooltega 

   

Koolitused 

Sotsiaalmeedia ja selles osalemise kohta viiakse Häirekeskuse töötajatele läbi koolitused, 

mille eesmärgiks on tutvustada sotsiaalmeediaga seotud võimalusi ja ohte ning 

Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemise põhjuseid ja sõnumeid töötajatele.  

 

Häirekeskuse töötajate sotsiaalmeedias osalemise põhimõtted tulenevad Häirekeskuse 

põhiväärtustest. Samuti Valitsuskommunikatsiooni käsiraamatus toodud riigiametnikele 

antud juhistest sotsiaalmeedias osalemiseks. (vt lisa 4) Et inimesed oleksid teadlikud 

nimetatud põhimõtetest, tutvustatakse ja selgitatakse neid struktuuriüksuste õppepäevadel.  

 

Hindamine 

Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia edukuse hindamisel tuginetakse nii väliste kui ka 

sisemiste sidusrühmade hinnangule ning sotsiaalmeedia kanali statistikale. 

 

Selleks, et välja selgitada Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemise edukus, viiakse 2015. 

aasta septembris organisatsiooni sotsiaalmeedias jälgijate hulgas läbi küsitlus. Välistel 

sidusrühmadel palutakse hinnata Häirekeskuse edastatud sõnumite sisu ja vormi ning 

asjakohasust ja kasulikkust jälgijate jaoks. Samuti palutakse hinnata Häirekeskuse 

suhtlemise edukust (reageerimist kommentaaridele ja sõnumitele). 

 

Sisemiste sidusrühmade hinnangu saamiseks Häirekeskuse sotsiaalmeedias osalemisele 

lisatakse Häirekeskuse töötajate rahulolu-uuringusse 2015. aasta sügisel küsimuste plokk 

sotsiaalmeedia kohta – kuidas hindavad töötajad organisatsiooni sotsiaalmeedia kasutamist 

kommunikatsioonis. Samal ajal viiakse läbi intervjuu sotsiaalmeedia kanaleid haldava 

töötajaga, et hinnata, kuidas tunnetab kanaleid haldav töötaja organisatsiooni osalemist 

sotsiaalmeedias, kui seda tehes tuginetakse strateegiale.  

Tabeli 5 järg 
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2016. aasta jaanuaris viiakse läbi strateegia lõplik hindamine, et mõõta strateegia 

rakendamise edukust ning täiendada ja ajakohastada seda vajadusel. Lõplikul hindamisel 

tuginetakse sotsiaalmeedia kanali statistikale ning andmetele, mis tulenevad 2015. aasta 

sügisel läbiviidatavatel uuringutel sidusrühmade hulgas ja sotsiaalmeedia kanaleid haldava 

töötaja hinnangutel.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli  töötada välja organisatsioonikommunikatsiooni ja sotsiaalmeedia 

toimimise teoreetiliste lähtekohtade ja empiirilise uuringu tulemuste põhjal Häirekeskuse 

sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon. 

 

Selleks, et magistritöö eesmärki saavutada püstitati kolm uurimisülesannet. Esimese 

uurimisülesande täitmiseks analüüsiti esimeses peatükis organisatsiooni kommunikatsiooni 

ja sotsiaalmeedia teoreetilisi lähtekohti. Selgus, et muutunud kommunikatsioonikeskkonda  

arvestades, kus ühesuunaline kommunikatsioon on asendunud dialoogiga, vajab 

organisatsiooni kommunikatsioon laiemat lähenemist, kus on integreeritud kolm selle 

olulist komponenti – avalikud suhted, turunduskommunikatsioon ja sisekommunikatsioon 

–  ühtseks tervikuks. Organisatsiooni jätkusuutlikkuses ja edukuses on kriitiline roll 

kommunikatsioonil, sest sellest sõltub, kuidas nii organisatsiooni välised kui ka sisesed 

sidusgrupid organisatsiooni näevad. Et kõiki eelnimetatud aspekte kommunikatsiooni 

rakendamisel arvesse võtta, on üha olulisem kommunikatsioonitegevuste eelnev 

planeerimine lähtuvalt organisatsiooni ülesannetest, eesmärkidest, missioonist ja visioonist. 

 

Teise uurimisülesande täitmiseks viidi läbi poolstruktureeritud ekspertintervjuud 

sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste  kommunikatsiooni ekspertidega. Valimisse 

kaasati Siseministeerium ja selle valitsemisala organisatsioonid, mis osalevad 

sotsiaalmeedias. Valimit laiendati Riigikogu, Riigikantselei ja Välisministeeriumi 

tasandile. Intervjuud transkribeeriti ja analüüsiti andmeanalüüsi programmi NVivo10 abil. 

Selgus, et sotsiaalmeedias osalemise kogemus ulatub tagasi vaadeldud riigiasutuste puhul 

2011. aastasse, teistest mitmeid aastaid varem võttis sotsiaalmeedia kasutusele 

Välisministeerium. Samas on sotsiaalmeedia kasutamine kommunikatsioonis muutunud 

kasutamisaastate jooksul läbimõeldumaks ja eesmärgipärasemaks. Sisejulgeolekuga seotud 

austuste puhul on sotsiaalmeedia asjakohane kanal ennetussõnumite jagamiseks, 
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organisatsiooni maine kujundamiseks ja säilitamiseks ning inimeste suhtluse 

lihtsustamiseks organisatsiooniga. 

Magistritöö kolmandas  peatükis vaadeldi Häirekeskuse ülesandeid, missiooni ja visiooni 

ning esitati Häirekeskuse läbiviidud ekspertintervjuu tulemuste analüüsi põhjal 

sotsiaalmeedia kasutamise hetkeseis. Magistritöö autor esitas kolmandas peatükis 

Häirekeskuses läbiviidud ajurünnaku tulemused, mille käigus kaardistati organisatsiooni 

sidusrühmad, põhisõnumid neile ja võimalikud sotsiaalmeedia kanalid, mille kaudu 

sidusrühmadega suhelda. Rahvusvahelise võrdluse saamiseks saatis töö autor e-kirja 

Soome Häirekeskusesse, et välja selgitada organisatsiooni kommunikatsioonis kasutatavad 

sotsiaalmeedia kanalid, sidusrühmad ja peamised sõnumid.  

 

Peamised järeldused, milleni magistritöö autor jõudis teoreetiliste seisukohtade ja 

empiirilise uuringu analüüsi tulemusel on: 

• seoses muutunud kommunikatsioonikeskkonnaga on organisatsioonidel üha enam 

vajalik integreerida organisatsiooni kommunikatsiooni kolm komponenti – avalikud 

suhted, turunduskommunikatsioon ja sisekommunikatsioon. Seetõttu on vajalik 

kommunikatsiooni tegevuste põhjalik planeerimine, et nad lähtuksid 

organisatsiooni eesmärgist, ülesannetest, missioonist ja visioonist; 

• selleks, et sotsiaalmeedia kanaleid eesmärgipäraselt kasutada, on oluline jälgida 

auditooriumi sotsiaalmeedia kasutamist; 

• kuigi lähtuvalt teoreetilistest seisukohtadest ei ole sotsiaalmeedia kanali jälgijate 

hulk ainus võimalus mõõta kommunikatsiooni edukust sotsiaalmeedias, on suur 

jälgijate hulk vajalik, et sõnumid jõuaksid võimalikult suure auditooriumini; 

• kuigi vastavalt teoreetilistele seisukohtadele on sotsiaalmeedia põhiolemus dialoog, 

siis läbiviidud uuring näitas, et see ei ole alati eesmärk. Samas on dialoog vajalik, et 

sotsiaalmeedia kanal ei muutuks ühesuunaliseks info edastamiseks, milleks on 

asjakohane kasutada hoopis kodulehte; 

• peamised ohud, mis uuringus osalenud eksperdid seoses sotsiaalmeedias 

osalemisega välja tõid, on seotud kommunikatiivsete tegevustega: ununeb 

suhtlemine sotsiaalmeedias ning kanali kasutamine ei ole järjepidev; 

• asutuse sotsiaalmeedia konto haldamiseks on oluline mitme inimese panus, et kõik 

märgataks kõiki kommentaare ja sõnumeid, sest organisatsiooni maine sõltub neile 

vastamisest; 
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• kommentaaride kustutamine võib organisatsiooni mainele halvasti mõjuda, samas 

tõid uuringus osalenud eksperdid välja, et mõnikord on see vajalik, kui on tegemist 

solvavate ja ebatsensuurseid sõnu sisaldavate kommentaaridega.  

• Lähtuvalt organisatsiooni kommunikatsiooni teooriast ja sisejulgeoleku 

valdkonnaga seotud asutuste sotsiaalmeedias osalemise praktikast on oluline, et 

sisus sotsiaalmeediasse toodetakse organisatsioonis koostöös; 

• kuigi Häirekeskuses läbiviidud ajurünnaku tulemusel selgus, et venekeelne 

elanikkond ja välismaalased/välisturistid on oluline sidusrühm, kellega 

sotsiaalmeedias suhelda, puudub organisatsioonil endal võimekus selleks. Siinkohal 

on asjakohane teha koostööd veebikonstaablite ja Välisministeeriumiga, et jõuda 

oluliste sidusrühmadeni. 

 

Tuginedes järeldustele, mis tulenesid teooria ja sisejulgeoleku valdkonnaga seotud asutuste 

sotsiaalmeedias osalemise kogemuse analüüsist lähtuvalt Häirekeskuse vajadustest ja 

hetkeseisust, koostas magistritöö autor Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia 

kontseptsiooni koos selle hindamisetapiga. Sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon 

põhineb Häirekeskuse eesmärgil, ülesannetel, missioonil ja visioonil. Kontseptsioonis on 

ära toodud põhimõtted, millest Häirekeskus lähtub sotsiaalmeedias osalemisel, nimetatud 

peamised eesmärgid sotsiaalmeedias osalemisel ja kirjeldatud võimalused sidusrühmadega 

suhtlemiseks. Kontseptsiooni põhiosa moodustab kommunikatsiooni eesmärkide 

kirjeldamine, ära on toodud tegevused eesmärkide saavutamiseks ja meetodid, millega seda 

hinnata. Kommunikatsiooni eesmärke on kontseptsioonis toodud viis: 

• Häirekeskuse Facebooki lehe jälgijate arv on suurenenud; 

• SMS112 Facebooki leht on ühendatud Häirekeskuse Facebooki lehega; 

• YouTube’i kanal on kasutusele võetud; 

• on alustatud suhtlemist venekeelse elanikkonnaga; 

• on alustatud suhtlemist välismaalaste/välisturistidega. 

 

Kuna oluline on tõsta sotsiaalmeedia teadlikkust Häirekeskuse töötajate hulgas, siis on ära 

toodud ka sellekohased võimalused kontseptsioonis. Kirjeldatud on ka strateegia hindamise 

etapp, mis viiakse läbi vahemikus september 2015 – jaanuar 2016. Selleks korraldatakse 

uuring nii sisemiste kui ka väliste sidusrühmade hulgas, et hinnata strateegia rakendamise 

edukust, viiakse läbi intervjuu sotsiaalmeedia kanaleid haldava Häirekeskuse töötajaga 



67 

 

ning analüüsitakse sotsiaalmeedia kanali statistikat. Hindamise tulemuste põhjal 

korrigeeritakse vajadusel strateegiat. 

 

Kuna käesolevas magistritöös kasutati rakendusuuringu strateegiat, siis võimalused 

käsitletud teema edaspidiseks uurimiseks on seotud välja töötatud strateegia hindamise ja 

edasiarendamisega. Lähtuvalt vajadusest selgitada välja strateegia edukus, on vajalik läbi 

viia uuringud Häirekeskuse sidusrühmade hulgas, et mõista rakendatud strateegia 

asjakohasust. Magistritöö autor näeb vajadust ka auditooriumi käitumise põhjalikuma 

uurimise järele sotsiaalmeedias (nt mis põhjustab mingite sotsiaalmeedia kanalite suuremat 

populaarsust erinevates riikides, kuidas muutub sotsiaalmeedia kasutajaskond kanalite 

lõikes), et seeläbi mõista ja arendada riigiasutuste sotsiaalmeedias osalemise praktikaid, 

kuna sidusrühmade sotsiaalmeedia kasutamise mõistmine on olulise tähtsusega nendega 

suhtlemisel.  
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SUMMARY 

 

The subject of the Master Thesis is “The concept of social media strategy of the Estonian 

Emergency Response Centre (EERC)”. The thesis consists of 90 pages, of which 78 pages 

form the main part. The author of the Master Thesis has used 78 sources written in 

Estonian and in English. The thesis includes5  figures, 5 tables and 4 annexes. 

 

The objective of the thesis is to outline the concept of social media strategy for the EERC 

on the basis of corporate communication theory, social media theoretical framework and 

the results of empirical research.   

 

Following three research tasks were targeted to reach the objective: 

• the analysis of theoretical interpretations of corporate communication theory and 

theoretical framework of social media; 

• the analysis and benchmarking the usage of social media by the Estonian 

government agencies related to internal security area;  

• designing the framework of social media strategy for the EERC on the basis of the 

synthesis of theoretical framework, its’ analysis and comparison of the best 

practices and taking into account the requirements and expectations of the EERC. 

 

The Master Thesis is a design(-based) research. To reach the objectives of the thesis 

qualitative research was conducted. The initial data was acquired from the semi-structured 

expert interviews and brainstorming was used to map stakeholders and requirements of the 

EERC. The experts were chosen for the interviews with the purposive sampling – they are 

daily using social media as part of their job or they are heading units responsible for 

managing the communication in social media in the government agencies under the 

Ministry of the Interior. To get better understanding about everyday practices, the sample 

was extended to the Ministry of the Interior, Government Office, Chancellery of the 

Parliament and the Ministry of Foreign Affairs. Semi-structured expert interviews allowed 
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to gather the experience and the best practices of social media usage by the government 

agencies related to internal security area. NVivo10 software was used to code, structure 

and process the data from the interviews and the results were analysed in the context of the 

theoretical framework. The senior management team, the heads of structural units, the head 

of Public Relations and the expert who administers social media channels in EERC 

participated in the brainstorming sessions to map the stakeholders of EERC, their 

expectations and needs.  

 

The main findings of the research are: 

• it is appropriate and reasonable to integrate the three components of corporate 

communication: public affairs, marketing communication and the internal 

communication to handle the corporate communication as a management tool in the 

changed communication environment. All the above components require integrated 

planning for efficient communication bearing in mind the mission, the vision and 

the tasks of organisation; 

• it is appropriate and necessary to monitor and understand how the audience is 

acting and re-acting in social media to benefit from the use of social media as a 

management and communication tool; 

• it is beneficial to have the wide range of followers in social media, which enables to 

reach the larger and targeted audience in social media through their networks; 

• despite the fact that according to theoretical interpretations the essential nature of 

social media is dialog, the conducted empirical research pointed out that the dialog 

itself is not always the intention. On the same time the experts stressed that the 

dialog is necessary because otherwise social media would lose the interaction and 

transform to an inflexible home-page and therefore the social element of social 

media would be lost; 

• although there are some dangers of social media related to security, the experts 

stressed that the largest risks are communication risks then the organisation does 

not use social media regularly or does not socialise in social media; 

• while deletion of comments could be harmful for the reputation of the organisation, 

the latter has to establish the rules for deleting insults and swearing from the 

channels as those would harm the reputation of the public agency even more and 

restrain visits of the target groups;  
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• for successful communication there is a need for co-operation in the organisation to 

monitor social media channels and to formulate the content of messages. Trainings 

in the organisation are necessary to introduce the nature of social media and 

thereby involve internal stakeholders to formulate the messages; 

• it is beneficial to co-operate with web constables and the Ministry of Foreign 

Affairs to deliver messages to two important target groups of the EERC and namely 

the Russian speaking population and the foreign tourists. 

 

The author of the thesis developed the concept of social media strategy for the EERC 

based on theoretical framework and comparing the latter with the analysis and findings of 

the empirical study. The concept of social media strategy for the EERC incorporates the 

main principles of using social media as a communication tool, the possibilities to reach 

the target stakeholders, the description of main communication objectives in social media, 

activities how to reach the goals and proposals how to monitor and evaluate the 

achievement of the objectives.  

 

The objectives in social media are:  

• the range of followers of EERC has enlarged; 

• SMS112 is synchronised with the EERC Facebook page; 

• a channel for the EERC is created in YouTube;  

• communication to Russian speaking population has started; 

• communication to English speaking population and foreign tourists has started. 

 

The concept also includes the description of activities to raise the awareness of social 

media among the employees of the EERC and the evaluation criteria. The evaluation which 

helps to determine the effectiveness of the strategy is planned to be carried between 

September 2015 and January 2016. This involves collecting the feedback from the internal 

and external stakeholders, analysing the performance metrics from the different social 

media channels used by the EERC. Depending on the results the strategy will be amended. 
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LISA 1. POOLSTRUKTRUEERITUD EKSPERTINTERVJUUDE 
KAVA 

 

1. Mida tähendab Teie jaoks sotsiaalmeedia? 

2. Palun rääkige, miks otsustasite oma asutuse kommunikatsioonis sotsiaalmeediat 

kasutama hakata.  

• Kui kaua olete sotsiaalmeedias osalenud?  

• Mis on sotsiaalmeedias osalemise aluseks?  

• Kelle poolt tuli initsiatiiv sotsiaalmeedias osalema hakkamiseks?  

• Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutate? 

• Kuidas on korraldatud sotsiaalmeedia kanalite haldamine? 

3. Palun selgitage, kuidas Teie asutuse kommunikatsioon sotsiaalmeedias toimib.  

• Kui tihti avaldate uusi postitusi?  

• Kuidas ja kui kiiresti reageerite kommentaaridele?  

• Kas kasutate inimeste poole pöördudes sina- või teie-vormi? 

4. Kes on need inimesed, kes Teie organisatsiooni sotsiaalmeedias jälgivad?  

5. Missugune Teie asutuse postitus äratab sotsiaalmeedias tähelepanu?  

• Mis on oluline postituse sisu ja vormi puhul? 

6. Kas ja kuidas on Teie hinnangul vaja teha asutuste vahelist koostööd sotsiaalmeedia 

mõistes? 

• Siseriiklikult 

• Rahvusvaheliselt 

7. Kas riigiasutus peab reguleerima oma töötajate osalemist sotsiaalmeedias?  

• Kui jah, siis kuidas? Kui ei, siis miks?  

8. Millised on ohud, kui riigiasutus on sotsiaalmeedias?  

9. Kuidas hindate oma asutuse sotsiaalmeedias osalemist? 

10. Millised on Teie asutuse plaanid sotsiaalmeedia edaspidiseks kasutamiseks? 

• Kas on plaanis võtta kasutusele uusi kanaleid? Kui jah, siis milliseid? Kui ei, 

siis miks?  
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• Kas on plaanis teha muutuseid senise kogemuse põhjal? 

11. Kui aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja olete ise?  

• Kas jagate ka oma asutuse sotsiaalmeedia postitusi? 

12. Milline postitus sotsiaalmeedias äratab Teie tähelepanu? 

13. Kas soovite lisada veel midagi lisaks käsitletud teemadele? 
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LISA 2. KODEERIMISJUHEND 

 

Kategooria personaalne sotsiaalmeedias osalemine kodeerimisjuhend 
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 Kategooria sotsiaalmeedias osalemine kodeerimisjuhend 
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Kategooria plaanid seoses sotsiaalmeedia edaspidise kasutamisega kodeerimisjuhend 
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LISA 3. SOOME HÄIREKESKUSE KOMMUNIKATSIOON 
SOTSIAALMEEDIAS 

 

Sidusrühmad Sotsiaalmeedia kanal Põhisõnumid 

Soome elanikud, turistid, Soome 
ametiasutused, Euroopa Liit 

YouTube (videote jagamiseks 
Facebookis ja Twitteris) 

Hädaabinumbri 112 korrektne 
kasutamine. 112 on 
hädaabinumber igal pool Euroopa 
Liidus 

Häirekeskuse ülesanne on vastata 
hädaabikõnedele üle riigi. 
Hädaabikõnede valdkonnad on 
pääste, politsei, sotsiaal- ja 

tervishoiuteenus ning muu info, 
mis seostub inimeste, vara ja 
keskkonna turvalisusega. 
Vajadusel edastab Häirekeskus 
hädaabikõnes sisalduva 
informatsiooni asjakohastele 

organisatsioonidele. 

112 süsteem Soomes: Soome 
häirekeskuse päästekorraldajate 

oskused vastavad 
rahvusvahelistele standarditele 

112 süsteem Soomes: Soome 

Häirekeskuse tööprotsessid on 
arenenud ja hästi organiseeritud 
vastavalt rahvusvahelistele 
standarditele 

Ilma ametkondade vahelise 
aktiivse koostööta ei oleks 
mõeldav 112 tööprotsesside 
efektiivne toimimine  

Käimasoleva struktuurimuudatuse 
eesmärgiks on ühtlustada ja 
arendada Häirekeskuse teenuseid 
Soomes, tagades teenuse 

ühetaolisuse ja kõrge kvaliteedi 
elanikkonna jaoks. Tagatakse 
õigeaegne ligipääs abile ja 
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suurendatakse operatiivtöö 
võimekust 112 süsteemis 

Soome elanikkond, Soome 
ametiasutused 

Facebook (Häirekeskuse leht) Hädaabinumbri 112 õige 
kasutamine: abivajaduse korral 
helista 112 kõikjal Euroopas. 

Meeldetuletus: . 

1 vajad abi? 

1 helista 112. 

2 vasta kõigile küsimustele, mis 

sinult võidakse küsida.  

Häirekeskuse ülesanne on vastata 
pääste, politsei, sotsiaal- ja 

tervishoiu valdkonna 
hädaabikõnedele ning vastu võtta 
informatsioon, mis seotud ka 
inimeste, vara ja keskkonna 
turvalisusega ning edastada info 

asjakohastele ametivõimudele ja 
koostööpartneritele. 

Ilma aktiivse ametivõimude 
omavahelise koostööta ei ole 

mõeldav 112 teenuste efektiivne 
toimimine  

Soome elanikkond, Soome 
ametiasutused, koolid ja 
organisatsioonid 

Facebook (Euroopa 112 päeva 
leht) 

Kui avaldatakse andmed 112 
teadlikkuse kui Euroopa 
hädaabinumbri kohta, on Soome 
kindlasti üks edumeelsemaid  

Igaüks (eraisikud, ettevõtted ja 
organisatsioonid) saab aidata 
kaasa inimeste teadlikkuse 
tõstmisele tutvustades oma 

tegevuste turvalisust asjakohasel 
viisil 

potentsiaalsed Häirekeskuse uued 

töötajad 

LinkedIn 112 süsteem Soomes: Soome 

häirekeskuse päästekorraldajate 
oskused vastavad 
rahvusvahelistele standarditele 

Ilma aktiivse ametivõimude 
omavahelise koostööta ei ole 
mõeldav 112 teenuste efektiivne 
toimimine 

Käimasoleva struktuurimuudatuse 

Lisa 3 järg 
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eesmärgiks on ühtlustada ja 
arendada Häirekeskuse teenuseid 
Soomes, tagades teenuse 

ühetaolisuse ja kõrge kvaliteedi 
elanikkonna jaoks. Tagatakse 
õigeaegne ligipääs abile ja 
suurendatakse operatiivtöö 
võimekust 112 süsteemis 

Soome elanikkond, turistid, 
Soome ja Euroopa Liidu 
ametivõimud 

Twitter* Käimasoleva struktuurimuudatuse 
eesmärgiks on ühtlustada ja 
arendada Häirekeskuse teenuseid 

Soomes, tagades teenuse 
ühetaolisuse ja kõrge kvaliteedi 
elanikkonna jaoks. Tagatakse 
õigeaegne ligipääs abile ja 
suurendatakse operatiivtöö 

võimekust 112 süsteemis 

 *ei ole veel aktiivses kasutuses 

Lisa 3 järg 
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LISA 4. AMETNIKU MEELESPEA SOTSIAALMEEDIAS 
OSALEMISEKS  

 

Väljavõte valitsuskommunikatsiooni käsiraamatust (Valitsukommunikatsiooni…2011: 79-

81). 

 

Ametnik järgib avaliku teenistuse eetikakoodeksit ka sotsiaalmeedias 

• Ametnik peab ka eraisikuna sotsiaalmeedias osaledes pidama silmas 
riigivõimu mainet. 

• Avaliku teenistuse eetikakoodeksi põhimõtted kehtivad ka virtuaalruumis. 

Ka sotsiaalmeedias tuleb esineda vastutustundlikult 

• Oma tööst, asutusest ja kolleegidest kirjutades tuleb anonüümsust vältida. 

• Eristamaks selgelt oma nime all avaldatud isiklikku arvamust asutuse ametlikest 
seisukohtadest, on soovitatav lisada postitusele sellekohane märge. 

• Ametnik peab kaaluma kõike, mida ta saadab teistele lugeda. 

• Tasub meeles pidada, et anonüümsus veebis on petlik: igast teost jääb jälg, mille 
abil saab tegija tuvastada. 

Suhtlemise kvaliteedis ei tohi järeleandmisi teha 

• Sotsiaalmeedias on sõnal ja pildil suurem kaal kui igapäevasuhtluses: iga internetti 
laetud tekst, pilt ja video võib jääda sinna igaveseks ning autoril ei pruugi selle üle 
enam kontrolli olla. 

• Alati tuleb kaaluda, kas postituse sõnastus on piisavalt hea, et autori arvamust ei 
saaks tõlgendada meelevaldselt ega talle kahjulikult. Võimaldades oma 
väärtushinnangutest, tegudest või arvamustest sotsiaalmeedias mitmemõttelisi ja 
vastandlikke tõlgendusi, võidakse need üle kanda ametniku teenistusele asutuses. 
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Tööasjadest rääkides tuleb piirduda oma pädevusega 

• Tavaliselt on lubatud ja hea tava esitada sotsiaalmeedia teemakohastes aruteludes 
ka isiklikke tööalaseid teadmisi ja kogemusi. Vältida tuleb sõnavõtte ja 
hinnanguid neil teemadel, milles ametnik pole küllalt pädev ega kogenud. 

• Eksitava või väärinfo edastamine vähendab ametniku ja seeläbi ka asutuse 
usaldusväärsust. Ühtlasi on ebakompetentseid või ebapiisaval infol põhinevat 
arvamust avaldades oht, et teadmatusest edastatakse ka tundlikku või piiratud 
ligipääsuga infot. 

Privaatsus nõuab erilist tähelepanu 

• Alati tasub põhjalikult tutvuda sotsiaalvõrgustiku turvasätetega. 

• Kõige isiklikumale infole peaksid ligi pääsema üksnes lähimad sõbrad ja tuttavad. 

• Eraelulise info edastamist peab kaaluma suurima hoolikusega. 

• Tuleb hästi läbi mõelda, kui detailset infot oma elust ja harrastustest 
võrgustikuliikmetega jagada ja kui vajalik see on. 

• Avaldades infot sõprade, tuttavate või teiste inimeste kohta, on oht rikkuda nende 
õigust privaatsusele. Alati peab inimeselt küsima, kas ta on nõus oma eraelulist 
teavet või delikaatseid isikuandmeid avalikustama. Kõige alusena kehtib põhimõte 
„Ära tee teisele seda, mida sa ei soovi endale tehtavat“. Inimesed mõistavad 
privaatsust erinevalt, mistõttu tuleb seda põhimõtet järgides olla alati 
konservatiivne. 

• Ilma inimese nõusolekuta tuleb hoiduda fotodel tema nime märkimisest. 

Ühisvõrgustikus avaldatud andmeid võidakse vääralt kasutada 

• Esmapilgul süütu info sotsiaalvõrgustikus võib olla väärtuslikuks allikaks 
kurjategijatele (näiteks inimese kodunt äraolek või avalik ülevaade tema 
varandusliku seisu kohta). 

• Ei tohi avaldada fotosid, mis võivad kahjustada asutuse turvalisust. Näiteks foto, 
millelt on võimalik tuvastada asutuse turvakaameraid, annab kurjategijale infot 
kuriteo plaanimiseks. 

• Tundliku infoga kokku puutuva ametniku kohta avaldatud info (detailne tööalane 
teave, isiklikud nõrkused jne) võib pakkuda huvi välisriikide luureteenistustele. 
Seetõttu tasub olla tähelepanelik info suhtes, mida nii inimene ise kui ka teised 
tema kohta sotsiaalmeedias avaldavad. 
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• Avastades sobimatut infot, peab iga ametnik seisma hea selle eest, et solvav või 
privaatsust rikkuv teave kõrvaldataks. 

Keelatud on avaldada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud või tundlikku teavet 

• Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe avaldamise keelu eiramine on 
karistatav vastavalt õigusaktidele. Samuti ei ole lubatud avaldada teenistuses 
tööalaselt teatavaks saanud tundlikku infot, mille avalikuks tulek kahjustaks 
asutuse või avaliku teenistuse usaldusväärsust.  

• Kahtluse korral, kas ametialast infot võib avaldada, tuleb konsulteerida vahetu 
ülemusega. 

Üldisi internetiturvalisuse põhimõtteid tuleb järgida ka sotsiaalmeedias 

• Arvutiviiruseid ja muud pahavara levitatakse ka sotsiaalmeedias. 

• Sotsiaalmeediakanalis on libakonto abil kerge ületada suhtlusbarjäär ning edastada 
seejärel arvutiviiruseid, varastada kasutajaandmeid ja hankida riigi seisukohalt 
tundlikku infot. 

• Sotsiaalmeedias on levinud ka identiteedivargus, mis võib varguse ohvrile 
tähendada tõsist maine- ja varalist kahju. 


