
Kas oleme valmis? 

Kriisijuhtimine Eestis ja Pärnumaal. 
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Dokumendid….

Julgeolekupoliitika 
alused

Siseturvalisuse
arengukava

Hädaolukorra 
lahendamise 

plaanid

Elutähtsa 
teenuse osutaja
riskianalüüsid ja 

plaanid

Muud 
valdkondlikud 
arengukavad…

Riigikaitse 
arengukava

Riigi 
kaitsetegevuse 

kava ja selle 
alamkavad
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Riigikaitse korraldus

Sõjaline kaitse (KAM)

Sisekaitse (SIM)

Rahvusvaheline 
tegevus (VÄM)

Strateegiline 
kommunikatsioon 

(RK)

Riigi toimepidevus 
(Min+RK)

Elutähtsad teenused

Elanikkonnakaitse



Sõjaline kaitse – Tegevussuund hõlmab iseseisva kaitsevõime arendamist ja tagamist 
ning NATO kollektiivkaitse rakendumist. Sõjalise kaitsega tagatakse piisavad võimed 
riigi suveräänsuse kindlustamiseks ning sõjalise rünnaku ennetamiseks, 
tõkestamiseks ja tõrjumiseks.

• Sisekaitse - Tegevussuund hõlmab avaliku korra ja põhiseadusliku korra kaitse
tagamist riigikaitselise kriisi korral.

• Rahvusvaheline tegevus - Tegevussuund hõlmab rahvusvahelisel tasandil
pingete ennetamist, vähendamist ja sobivate tingimuste loomist usutavaks
heidutuseks, kollektiivkaitse rakendumiseks ja olukorra lahendamiseks.

• Riigi toimepidevus, sh elanikkonnakaitse – Tegevussuund hõlmab riigi ja
ühiskonna toimimist, sh elutähtsate teenuste või muude riigikaitse tähenduses
oluliste teenuste toimepidevuse tagamist riigikaitselises olukorras. Samuti kuulub
tegevussuuna alla elanike kaitse riigikaitselise kriisi korral.

• strateegiline kommunikatsioon - Tegevussuund hõlmab Eesti
julgeolekupoliitikale toetuse tagamist Eesti elanike ja liitlaste seas, avalikkuse
teadlikkuse hoidmist julgeolekuolukorrast, vaenuliku mõjutustegevuse
neutraliseerimist, valeinfo paljastamist ja selle leviku takistamist.



Riigikaitseülesanded

• Riigikaitseülesanded on riigikaitse eesmärgi
saavutamiseks vajalikud ülesanded, mis seonduvad
ministeeriumi valitsemisalaga, muu täidesaatva
riigivõimu asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse
põhiülesannetega ja juriidilise isiku tegevusala või
eesmärgiga.

• Ministeerium, muu täidesaatva riigivõimu asutus,
kohaliku omavalitsuse üksus ja muu
riigikaitseülesannetega juriidiline isik peavad tagama
oma riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike vahendite
ja varu olemasolu.
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Omavalitsusüksuse ülesanded

Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra,
mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal korraldab
omavalitsusüksus:

• sõjategevuses kannatada saanud isikute ja sõjaväelise 
auastmega sõjaaja ametikoha ülesandeid täitma 
asunud isikute perekondade sotsiaalhoolekannet; 
ning 

• aitab kaasa isikute evakueerimisele ja evakueeritute 
majutamisele, toitlustamisele ning arstiabi andmisele.
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• Teadlikkuse tõus kriisideks valmistumisel ja 
lahendamisel (nt aktiivne osalemine 
teemalistel koolitustel, seminaridel jms)

• Teab ja tunneb oma riske ning kavandab 
ressursse ja võimalusi nende maandamiseks 
(riskide kaardistamine ja maandamine)

• Koordineerib kogukondlikku kriisideks 
valmistumist ja  elanike vastupanuvõime 
suurendamist.

Mida ootame omavalitsustelt? 


