EELNÕU
PÄÄSTETEENISTUSE SEADUSE MUUTMISE SEADUS
Päästeteenistuse seaduses (RT I 2008, 8, 57; RT I, 04.03.2011, 1) tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 19 täiendatakse uute lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
“(11) Päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat,
millest vähemalt 10 aastat on teinud päästetööd või demineerimistööd, on õigus
kuni kümme aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud
vanaduspensioniikka jõudmist jääda vanaduspensioni ootele.
„(12) Asutuse põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmisel saadud
vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud
päästeteenistujal on õigus jääda vanaduspensioni ootele käesoleva paragrahvi
lõikes 11 alusel.”;
2) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks.
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SELETUSKIRI PÄÄSTETEENISTUSE SEADUSE MUUTMISE
SEADUSE EELNÕU JUURDE
Päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) on
valmistanud ette Andres Anvelt, Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
fraktsiooni ja õiguskomisjoni liige.
1. Eesmärk
Eelnõu eesmärk on täiendada vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja
toetuse regulatsiooni nii, et oleks tagatud kõrgendatud ohuteguritega või
terviseriskidega tingimustes töötavatele päästeteenistujatele varasem
vanaduspensioni ootele minek.
2. Eelnõu sisu
Eelnõu punktiga 1 täiendatakse päästeteenistuse seaduse paragrahvi 19 lõikega
11. Nimetatud lisatav lõige 11 annab päästeteenistujatele, kellel on
päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat, millest vähemalt 10 aastat on
päästeteenistuja juhtinud või teinud päästetööd või demineerimistööd, on õigus
kuni kümme aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud
vanaduspensioniikka jõudmist jääda vanaduspensioni ootele.
Päästetöö on päästeseaduse (PäästeS) § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt
päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning
päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad,
vältimatud ja edasilükkamatud tegevused maismaal ja siseveekogudel.
Päästetöid teevad päästeasutused vastavalt oma pädevusele. PäästeS § 6 lõike 1
kohaselt juhib päästetöid päästetöö juht, kes on päästeametnik.
Sarnaselt päästetöö mõistele on PäästeS avatud demineerimistöö mõiste. PäästeS
§ 5 lõike 1 punkti 2 kohaselt on demineerimistöö pommiohu, lahingumoona ohu
ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevus maismaal ja siseveekogudel.
Demineerimistööd juhib demineerimistöö juht, kes on päästeametnik (PäästeS §
6 lg 2).
Kehtiva päästeteenistuse seaduse § 19 lg 1 kohaselt päästeteenistujal, kellel on
päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat ja kes ei saa riiklikku pensioni, on
õigus kuni kolm aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud
vanaduspensioniikka jõudmist jääda vanaduspensioni ootele.
Õigus vanaduspensioni oote toetusele tekib kõigil päästeteenistujatel
ühesugustel alustel. Samas siseministri 15.02.2011 määrusega nr 2
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“Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse,
hariduse- ja tervisenõuded” kehtestab päästeteenistujate tervisenõuded.
Päästeteenistujad jaotatakse tervisenõuete alusel nelja gruppi. Gruppidesse
jaotamine toimub tööst tulenevatest tervise ohuteguritest ja terviseriskidest ning
päästeasutuse töö korraldusest ööpäevaringse valmisoleku tingimustes.
Lähtuvalt ohuteguritest on kõige rangemad terviseseisundi nõuded kehtestatud I
päästeteenistujatele (päästeteenistujad, kes teevad õppetöö või päästetöö käigus
suitsu- või keemiasukeldumist, demineerimistöid või päästetöid veekogudelt,
kandes kaitsevahendeid ja –riietust) ning II grupi päästeteenistujatele
(päästeteenistujad, kes päästetöö tegemiseks või korraldamiseks või õppetöö
käigus sõidavad sündmuskohale, kuid ei võta osa õppe või päästetöö käigus
suitsu- või keemiasukeldumisest, demineerimistöödest või päästetöödest
veekogudelt, kandes kaitsevahendeid ja –riietust). I ja II grupi päästeteenistujad
töötavad kõrgendatud terviseriskiga keskkonnas, mis nõuab pidevalt
nõuetekohast füüsilist ettevalmistust ning head tervislikku seisukorda.
50-55 aastased mehed ei ole sageli enam võimelised töötama päästeredelil,
hingamisaparaadiga, kõrgetel objektidel, kandma seljas raskuseid, töötama
pidevas psüühilise stressi tingimustes lõhkematerjaliga, radioaktiivsete ja
mürgiste ainetega või tugeva emotsionaalse pingega tingimustes, neil on välja
kujunenud kutsehaigused, organismi vastupanuvõime töökeskkonna muutustele
(niiskus, suits, kuumus, keemilised kustutusvahendid jne) on nõrgenenud.
Kuigi nende tervis on pideva meditsiinilise kontrolli all, jätab tihe kokkupuude
ohtlike ainetega oma jälje.
Perioodil 2006-2011 on tervise tõttu teenistusest lahkunud 73 päästetööd või
demineerimistööd tegevat päästeteenistujat (vt tabel).
Aasta Inimeste arv
2006
10
2007
9
2008
22
2009
9
2010
13
2011
10
Kokk
u
73
Eeltoodust lähtuvalt tuleb päästeteenistujatele, kes juhivad või teevad päästetööd
või demineerimistööd ehk teevad tööd kõrgendatud terviseriskiga keskkonnas,
tagada võimalus minna varem vanaduspensioni ootele.
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Päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat ja kes ei
saa riiklikku pensioni, on õigus kuni kolm aastat enne riikliku
pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist
jääda vanaduspensioni ootele, vastavalt päästeteenistuse seaduse § 19 lõikele 1.
Samuti antakse isikutele, kes asutuse põhiülesannetest tulenevate
teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel on
tunnistatud püsivalt töövõimetuks, õigus jääda vanaduspensioni ootele eelpool
toodud alustel.
Üldjuhul on vanaduspensioni oote toetusele õigus päästeteenistujal, kellel on
täidetud vanaduspensioni oote toetuse saamise tingimused sh on isikul
vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust õigus saada vaid sellisel
juhul, kui isik läheb vanaduspensioni ootele vahetult päästeteenistuja
ametikohalt. Eelnõuga antakse isikutele, kes asutuse põhiülesannetest tulenevate
teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tagajärjel on
tunnistatud püsivalt töövõimetuks, õigus jääda, samadel tingimustel päästetöid
või demineerimistöid juhtinud või teinud päästeteenistujatega, vanaduspensioni
ootele.
Eelnõu punkt 2 sätestab paragrahvi 33 kehtetuks tunnistamise. Päästeteenistuse
seaduse § 33 kohaselt kehtivad päästeteenistujate vanaduspensioni ja
vanaduspensioni oote toetused 15 aastat seaduse jõustumisest alates ehk 1.
märtsini 2023. Muudatuse eesmärgiks on tagada päästeteenistujatele
päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva
päästeteenistuja toetuse sätete kehtivus ka peale 01.03.2023.
3. Eelnõu terminoloogia, vastavus põhiseadusele ja Euroopa Liidu õigusele
Eelnõus ei leidu õigusaktides varem kasutamata termineid. Eelnõu on kooskõlas
põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusega.
4. Seaduse mõjud ja seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused
Päästeteenistuse seaduse § 19 lõike 2 kohaselt on vanaduspensioni oote toetuse
suurus võrdne päästeteenistuja vanaduspensioni suurusega koos päästeteenistuse
seaduses ettenähtud vanaduspensioni suurendusega.
Päästeteenistuse seaduse kehtivuse algusest (01.03.2008) on määratud
vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust 28 isikule. Keskmiseks
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toetuse suuruseks 2011. aastal on 400 eurot kuus. Toetust makstakse käesoleval
ajal 15 isikule.
Päästeteenistujaid, kellel on 15. aastat päästeteenistusestaaži ja kes on sündinud
1958. aastal või varem ja kes teevad või juhivad päästetöid on 135 ja nende
keskmine palk 2010. aastal oli 11 786 krooni (753 eurot). Samas ei ole teada,
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