Ühinemise siseturvalisuse, tervisedenduse, järelvalve ja kriisi reguleerimise komisjoni koosoleku
PROTOKOLL
Kuressaare

3.aprill 2017

Koosoleku algus: 11.00
Koosoleku lõpp 12.30
Koosoleku juhataja komisjoni esimees Tiit Põld
Protokollija Riina Allik
Osalesid komisjoni liikmed Tiit Põld, Tiit Rettau, Andres Hanso, Raimu Aardam, Sulev Kallaus, Imbi
Jäe, Riina Allik.
Komisjoni esimees T.Põld tutvustab eelmise komisjoni koosolekul arutatut. Komisjoni koosseisus
olnud järelevalve osa teeb omaette komisjoni kuna arutlusteemad liiga erinevad, suhtlevad MUPO ja
Keskkonnainspektsiooniga. MUPO töö suuresti ennetustöö. Saaremaal võiks olla järelvalveteenistus 3
inimesega.
Tiit Põld teeb ettepaneku
valida ühinemise siseturvalisuse, tervisedenduse
ja kriisi
reguleerimise komisjoni koosoleku moderaatoriks-komisjoni esimeheks Tiit Rettau. Kõik
komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus ja Tiit Rettau annab ka nõusoleku.
I.Jäe tutvustab Siseministeeriumi infopäeval tutvustatut. Augustiks plaanis vastu võtta Rahvatervise
seadus, kus omavalitsuste kohustused sees. Maakonda nähakse ette vähemalt 2 ennetustöötajat (ühe
töötasu tuleb rahandusministeeriumi kaudu). 2018.a. juuniks peab olema valmis maakonna
heaoluprofiil (tervisedendus, tervisekäitumine, siseturvalisus). 24.mail toimub heaoluprofiili
koostamise koolitus. Siseturvalisus ja kriisikomisjoni töö ongi põhiliselt seotud ennetusega.
Siseturvalisust saab käsitleda koos tervisedendusega, turvanõukogu seotud tervisenõukoguga.
S.Kallavus räägib uuest Hädaolukorra seadusest – veevärk, soojus ja teed – 2018.a. 1.juuliks vaja
koostada riskianalüüs ja –plaan. Mitmel teenuse osutajal on võimalik teha ühine riskianalüüs ja
–
plaan. Üldise hädaolukorra lahendamise plaan – kohustus omavalitsusel, tähtaeg 1.juuli 2019. Uue
kriisikomisjoni moodustamisel omavalitsusel vabad käed, esindatud peaks olema kõik ilmakaared.
Päästeamet töötab välja kriisikomisjoni põhimääruse uut projekti, see on soovituslik. Kriisiinimene
peaks omavalitsuses olema. Uues Hädaolukorra seaduses on nõue, kui KOV jätab midagi tegemata,
politsei alustab menetlust. Varem selline säte puudus. KOV-lt nõutakse õppuste läbiviimist, keegi peab
õppuse stsenaariumi koostama, õppuse korraldama. Rahaliselt jääb KOV enda kanda. Päästeamet
leiab, et kriisiinimene peaks KOV-s olema.
NB! Informatsiooni liikumine vajab tõhustamist (merepääste osas!).
Ettepanekud struktuurikomisjonile:
1. Uues struktuuris võiks olla järelvalveteenistus 3 inimesega.
2. Tervisedendusega (ennetustöö, siseturvalisus) peaks tegelema 2 inimest, millest ühe
töötasu tuleks riigi poolt, riigi poolt tuleb ka veidi tegevusraha.
3. Struktuuris peaks olema ja üks kriisitöötaja.
Koosoleku juhataja: Tiit Põld

Protokollija: Riina Allik

