
Kriisijuhtimine
Palun vastake 2018. aasta kohta, kui küsimuses ei ole öeldud teisiti.

NB! Vastused salvestuvad vajutades nupule "Järgmine".

Kommentaarid küsimustiku täitmise kohta saab lisada küsimustiku lõpus olevasse lahtrisse.

Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud "Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel küsimustikku

enam avada ja muuta ei saa.

Küsimuste korral saate ühendust võtta Rahandusministeeriumi e-posti aadressil Kaie Küngas

kaie.kyngas@fin.ee (mailto:kaie.kyngas@fin.ee) või telefonil 611 3080 (E - R 8 - 17).

Ankeedis on 39 küsimust

[]N1. Millist kohalikku omavalitsust te esindate? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Alutaguse vald

 Anija vald

 Antsla vald

 Elva vald

 Haapsalu linn

 Haljala vald

 Harku vald

 Hiiumaa vald

 Häädemeeste vald

 Jõelähtme vald

 Jõgeva vald

 Jõhvi vald

 Järva vald

 Kadrina vald

 Kambja vald

 Kanepi vald

 Kastre vald

 Kehtna vald

 Keila linn

 Kihnu vald

 Kiili vald

 Kohila vald

 Kohtla-Järve linn

 Kose vald
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 Kuusalu vald

 Loksa linn

 Luunja vald

 Lääne-Harju vald

 Lääne-Nigula vald

 Lääneranna vald

 Lüganuse vald

 Maardu linn

 Muhu vald

 Mulgi vald

 Mustvee vald

 Märjamaa vald

 Narva linn

 Narva-Jõesuu linn

 Nõo vald

 Otepää vald

 Paide linn

 Peipsiääre vald

 Põhja-Pärnumaa vald

 Põhja-Sakala vald

 Põltsamaa vald

 Põlva vald

 Pärnu linn

 Raasiku vald

 Rae vald

 Rakvere linn

 Rakvere vald

 Rapla vald

 Ruhnu vald

 Rõuge vald

 Räpina vald

 Saarde vald

 Saaremaa vald

 Saku vald

 Saue vald

 Setomaa vald

 Sillamäe linn
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 Tallinn

 Tapa vald

 Tartu linn

 Tartu vald

 Toila vald

 Tori vald

 Tõrva vald

 Türi vald

 Valga vald

 Viimsi vald

 Viljandi linn

 Viljandi vald

 Vinni vald

 Viru-Nigula vald

 Vormsi vald

 Võru linn

 Võru vald

 Väike-Maarja vald
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KOV kriisimeeskonna valmidus hädaolukordade
lahendamiseks
[]Selles küsimustikus tähendab kriis hädaolukordi
teie omavalitsuse territooriumil, nt elutähtsa
teenuse katkestust, loodusõnnetust,
tööstusõnnetust vmt, mis ohustab paljude inimeste
elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju,
suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke
häireid ja mille lahendamine eeldab mitme asutuse
suuremahulist koostööd.

[]N2. Kas kriisiolukorras on KOV-is võimalik kasutada
mõnda ruumi, kus on olemas kriisi lahendamiseks vajalik
tehniline varustus (nt sideühendus, internet, vajadusel
projektor jne)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N3. Kas kriiside lahendamiseks on määratud eraldi
meeskond? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N31. Palun täpsustage, mitu kriisimeeskonna liiget on
läbinud järgnevad koolitused. Palun lisage igale valitud
vastusele koolituse läbinud kriisimeeskonna liikmete arv.
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '4 [N3]' (N3. Kas kriiside lahendamiseks on määratud eraldi meeskond?)

Kommenteeri ainult siis, kui sa valid mõne vastuse.

Palun lisage veebilehe link

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Kriisireguleerimise baasõpe (nt Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise baaskoolituse e-õpe)

Kriisijuhtimise täienduskoolitus

Hädaolukorra juhtide täienduskoolitus
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Muu (palun kirjutage koolituse nimetus ja selle läbinud liikmete arv)

[]N32. Palun täpsustage, mil viisil on kriisijuhtimise
ülesanded ametikohtade peale ära jaotatud. Palun valige
sobiv vastus. *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 On olemas eraldi kriisijuhtimise ametikoht

 Kriisijuhtimine on ühe ametikoha üks tööülesandeid

 Kriisijuhtimise ülesanded on mitme ametikoha peale ära jaotatud

 Kriisijuhtimine ei ole ühegi ametikoha tööülesannete hulgas
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KOVide kriisideks valmisoleku planeerimine
[]N4. Kas on tehtud riskianalüüs kohalike ohtude (nt
kohalikud teed ei ole lume tõttu läbisõidetavad, sooja- ja
veevarustuse katkemine, üleujutus) tuvastamiseks? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N5. Kas on tehtud vajalikud ettevalmistused selleks, et
hädaolukorras oleks võimalik avada kriisiinfo telefon
ööpäevaseks info edastamiseks elanikele? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N6. Kuna mõned kriisijuhtimise nõuded on omavalitsuse
suuruse tõttu erinevad, siis palun märkige elanike arv teie
omavalitsuses. Valige sobiv. *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Kuni 10 000 elanikku

 Vähemalt 10 001 elanikku

[]N61. Kas on koostatud hädaolukorra lahendamise
plaanid juhuks, kui katkevad järgnevad teenused?
Vastake ainult siis, kui need plaanid on kirjalikud. Vastake
ainult nende teenuste kohta, mis KOV-is olemas.
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Kuni 10 000 elanikku' küsimuse juures '9 [N6]' (N6. Kuna mõned kriisijuhtimise nõuded on

omavalitsuse suuruse tõttu erinevad, siis palun märkige elanike arv teie omavalitsuses. Valige sobiv.)

Palun valige kõik mis sobib:

 Kaugküttega varustamine

 Veega varustamine ja kanalisatsioon

 Kohalike teede läbitavus

[]N62. Kas omavalitsus korraldas 2017.‒2018. aastal
kriisiõppuseid (nt kaugkütte, vee ja kanalisatsiooni
teenuse ning kohalike teede läbitavuse ning teiste KOV-ile
oluliste teenuste tagamiseks)? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Kuni 10 000 elanikku' küsimuse juures '9 [N6]' (N6. Kuna mõned kriisijuhtimise nõuded on

omavalitsuse suuruse tõttu erinevad, siis palun märkige elanike arv teie omavalitsuses. Valige sobiv.)

Küsitlused - Kriisijuhtimine https://kysitlus.stat.ee/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyi...

6 of 19 9/26/2019, 4:19 PM



Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N621. Palun nimetage kõik 2017.‒2018. aastal
korraldatud kriisiõppused. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '11 [N62]' (N62. Kas omavalitsus korraldas 2017.‒2018. aastal kriisiõppuseid

(nt kaugkütte, vee ja kanalisatsiooni teenuse ning kohalike teede läbitavuse ning teiste KOV-ile oluliste

teenuste tagamiseks)?)

Kirjutage vastus siia:

Küsitlused - Kriisijuhtimine https://kysitlus.stat.ee/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyi...

7 of 19 9/26/2019, 4:19 PM



Kriisialased käitumisjuhised ja igapäevane teave
elanikkonnale
[]N7. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal elanikele
soovitusi kriisiolukorras käitumiseks ja (või) tutvustas
ohte, mis põhjustavad elutähtsate teenuste (kaugküte,
kohalikud teed, vesi ja kanalisatsioon) katkestusi? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N71. Kas omavalitsus korraldas 2018. aastal avalikke
üritusi, et jagada sellist infot elanikele? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '13 [N7]' (N7. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal elanikele soovitusi

kriisiolukorras käitumiseks ja (või) tutvustas ohte, mis põhjustavad elutähtsate teenuste (kaugküte, kohalikud

teed, vesi ja kanalisatsioon) katkestusi?)

Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N711. Palun nimetage mõni selline üritus. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '14 [N71]' (N71. Kas omavalitsus korraldas 2018. aastal avalikke üritusi, et

jagada sellist infot elanikele?)

Kirjutage vastus siia:

[]N72. Kas omavalitsus kasutas 2018. aastal kohalikke
väljaandeid sellise info jagamiseks? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '13 [N7]' (N7. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal elanikele soovitusi

kriisiolukorras käitumiseks ja (või) tutvustas ohte, mis põhjustavad elutähtsate teenuste (kaugküte, kohalikud

teed, vesi ja kanalisatsioon) katkestusi?)

Palun valige ainult üks järgnevatest:
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 Jah

 Ei

[]N721. Palun nimetage mõni selline artikkel kohalikus
väljaandes (artikli pealkirjast piisab). *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '16 [N72]' (N72. Kas omavalitsus kasutas 2018. aastal kohalikke väljaandeid

sellise info jagamiseks?)

Kirjutage vastus siia:

[]N73. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal kohalikes
väljaannetes ka hooajalist kriisiinfot (nt talvel
meeldetuletused, kuidas saaks kodu elektrikatkestuse
korral alternatiivselt kütta; suvel info, milliseid meetmeid
võtta kasutusele kauakestva kuumuse korral jmt). *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '13 [N7]' (N7. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal elanikele soovitusi

kriisiolukorras käitumiseks ja (või) tutvustas ohte, mis põhjustavad elutähtsate teenuste (kaugküte, kohalikud

teed, vesi ja kanalisatsioon) katkestusi?)

Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N731. Palun nimetage mõni selline artikkel kohalikus
väljaandes (artikli pealkirjast piisab) või täpsustage, mis
teemat käsitleti. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '18 [N73]' (N73. Kas omavalitsus jagas 2018. aastal kohalikes väljaannetes ka

hooajalist kriisiinfot (nt talvel meeldetuletused, kuidas saaks kodu elektrikatkestuse korral alternatiivselt kütta;

suvel info, milliseid meetmeid võtta kasutusele kauakestva kuumuse korral jmt).)

Kirjutage vastus siia:
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Kriisialased käitumisjuhised ja igapäevane teave
partnerasutustele
[]N8. Kas omavalitsus kaasab partnerasutusi (nt
korteriühistud, kogukonnaliidrid, külavanemad jt)
kriisideks valmisoleku suurendamiseks? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N81. Kas KOV on jaganud korteriühistutele juhiseid,
et suurendada nende valmisolekut kriisideks (nt
korraldanud eraldi infoüritusi, jaganud õppematerjale)? *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '20 [N8]' (N8. Kas omavalitsus kaasab partnerasutusi (nt korteriühistud,

kogukonnaliidrid, külavanemad jt) kriisideks valmisoleku suurendamiseks?)

Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N811. Palun tooge mõni näide sellisest tegevusest. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [N81]' (N81. Kas KOV on jaganud korteriühistutele juhiseid, et suurendada

nende valmisolekut kriisideks (nt korraldanud eraldi infoüritusi, jaganud õppematerjale)?)

Kirjutage vastus siia:

[]N9. Kas KOV ja elutähtsaid teenuseid* pakkuvad
ettevõtjad vahetavad infot (nt infopäevad, regulaarsed
koosolekud, elektrooniline platvorm)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei
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* kohalikud teed, kaugküte, vesi ja kanalisatsioon

[]N91. Palun tooge näide sellisest infovahetusest. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '23 [N9]' (N9. Kas KOV ja elutähtsaid teenuseid* pakkuvad ettevõtjad

vahetavad infot (nt infopäevad, regulaarsed koosolekud, elektrooniline platvorm)?)

Kirjutage vastus siia:
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Suurõnnetuste järgse taastamistegevuste
planeerimine KOVides
[]N10. Kas omavalitsuse kriisikomisjoni põhimääruse järgi
on komisjoni ülesanne pärast suurõnnetust planeerida
taastamistegevust? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N101. Palun esitage väljavõte kriisikomisjoni
põhimäärusest. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '25 [N10]' (N10. Kas omavalitsuse kriisikomisjoni põhimääruse järgi on

komisjoni ülesanne pärast suurõnnetust planeerida taastamistegevust?)

Kirjutage vastus siia:

[]N11. Kas omavalitsuse vältimatu sotsiaalabi korraldus
arvestab (nt kas on eraldi kokkulepped partneritega)
võimaliku koormuse suurenemisega, mis võib tekkida
mõne kriisi tagajärjel? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N12. Kas omavalitsus on kriisiolukorras võimeline
kiiresti pakkuma psühhosotsiaalset abi kriisi ohvritele ja
nende lähedastele (nt on olemas vastav leping või
kokkulepe sellise teenuse pakkujaga)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei
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[]N13. Kas on olemas kriisijärgse taastamise plaan
(eraldiseisva dokumendina või hädaolukorra lahendamise
plaani osana)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei
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Tuleohutus KOVides
[]N14. Kas lahtise tule tegemine on KOV-i territooriumil
reguleeritud (nt heakorra eeskirjas)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N141. Palun kirjutage sealt regulatsioonist mõni
näitelause või -lõik *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '30 [N14]' (N14. Kas lahtise tule tegemine on KOV-i territooriumil reguleeritud

(nt heakorra eeskirjas)?)

Kirjutage vastus siia:

Nt “Avalikes kohtades on keelatud lahtise tule kasutamine väljaspool hooneid või rajatisi selleks ette

valmistamata (ja vallavalitsusega kooskõlastamata) kohtades.”

[]N15. Kas KOV pakub hooajalisi teenuseid, mis aitavad
ära hoida prügi põletamist KOV-i territooriumil (nt lehtede
ja mööbli äravedu, kuuskede kontrollitud põletamine)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N151. Palun nimetage mõni selline teenus, mida pakuti
2018. aastal. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '32 [N15]' (N15. Kas KOV pakub hooajalisi teenuseid, mis aitavad ära hoida

prügi põletamist KOV-i territooriumil (nt lehtede ja mööbli äravedu, kuuskede kontrollitud põletamine)?)

Kirjutage vastus siia:
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[]N16. Kas KOV rahastas 2018. aastal vähemalt ühte
elanikele mõeldud tuleohutusprojekti (nt
vingugaasiandurite soetus ja jagamine, korstnapühkijatöö
toetus väiksema sissetulekuga peredele vmt)? Palun ärge
lugege siia alla koostööprojekte päästeametiga, nt „500
kodu tuleohutuks“). *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N161. Palun nimetage mõni selline 2018. aastal läbi
viidud tuleohutusprojekt. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '34 [N16]' (N16. Kas KOV rahastas 2018. aastal vähemalt ühte elanikele

mõeldud tuleohutusprojekti (nt vingugaasiandurite soetus ja jagamine, korstnapühkija töö toetus väiksema

sissetulekuga peredele vmt)? Palun ärge lugege siia alla koostööprojekte päästeametiga, nt „500 kodu

tuleohutuks“).)

Kirjutage vastus siia:
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Eluruumide tuleohutuks kohandamine
[]N17. Kas KOV on korraldanud eluruumide tuleohutuks
kohandamist? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

[]N171. Palun täpsustage, mil viisil on omavalitsus
korraldanud eluruumide tuleohutuks muutmist. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '36 [N17]' (N17. Kas KOV on korraldanud eluruumide tuleohutuks

kohandamist?)

Palun valige kõik mis sobib:

 Elanike taotluste alusel (nt erivajadustega elanikele eluruumide kohandamise projektide raames)

 Omavalitsuse enda algatusel

 Muu

[]N1711. Palun täpsustage. *
Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Muu' küsimuse juures '37 [N171]' (N171. Palun täpsustage, mil viisil on omavalitsus korraldanud

eluruumide tuleohutuks muutmist.)

Kirjutage vastus siia:
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Olete jõudnud küsimustiku lõppu. Täname täitmise
eest!
[]
NB! Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud
"Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel
küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.

N18. Soovi korral võite lisada üldise kommentaari
küsimustiku kohta.
Kirjutage vastus siia:
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11-04-2019 – 00:00

Kinnita ankeet.

Täname teid, et vastasite ankeedile.
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