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JUHTKIRI

Kuidas 
andmed aitavad 
turvalisust luua
Oleme harjunud seostama turvalisust politseini-
kega tänaval, jälgede kogumisega sündmusko-
hal või dokumentide kontrollimisega piiripunktis. 
Suur osa meie tulemustest sõltub aga sellest, 
kuidas me oskame andmetega ümber käia, neid 
analüüsida, tunda ära õigeid niidiotsi, kasutada 
andmebaase, jälgida kaameraid ja mis peamine 
– luua seoseid. Just sellest, kuidas andmetega 
turvalisust luua, räägibki seekordne Radar.

Kadunud inimeste otsimise loos (lk 30–35) 
saab aimu, kuidas juhuslikult pillatud infokild 
võib päästa inimelu. Veebipolitsei töö loos (lk 
20–25) ütleb Toomas Kuuse, et sotsiaalmee-
diat peab analüüsima inimene, kes suudab 
näha seoseid. „Kõige ägedam on näha, kuidas 
mingitest teabekildudest tekib koos kolleegide 
hea tööga tervik, mis jõuab kas kohtusse või on 
aluseks edasisele tööle. Eesti riik ja inimesed 
väärivad seda, et politsei kasutaks turvalisuse 
tagamisel parimat teadmust,“ ütleb ta. 

Kevadises Radaris on palju juttu ka sellest, 
kuidas hoida inimesi tööl õnnelikuna. Näeme, 
kui tähtis on südamega tehtav töö ja meeskond, 
kellega seda teha. Radari fookusloos analüüsi-
me rahulolu-uuringu tulemusi. „Et inimesed on 
võtnud aega kirjutamiseks, näitab minu jaoks 
huvi ja tahet paremaks saada. Meie inimesed ei 
ole ükskõiksed ning neile läheb korda nii oma 
meeskond kui ka organisatsioon. Just selliste 
kolleegidega saab ehitada maailma parimat po-
litseid ning Eesti inimesi aidata,“ ütleb uuringu 
tulemusi kokku võttes peadirektor Elmar Vaher. 

Ka psühholoog Tiina Saar-Veelmaa rõhutab 
intervjuus missiooniga töö olulisust: „Tööõnn 
positsioneerub tähenduse ja sügavama arusaa-
mise juurde, miks ma seda teen ning kas ma 
saan aru asja tegelikust väärtusest.“ Tähendu-
sega töö väärtuse võtab usutluses viie juhiga (lk 
12–15) kokku Kristi Fuchs: „Kui hoolid inimes-
test – nii iseendast, töökaaslastest kui ka ini-
mestest, kes tulevad meie juurde, et abi saada 
–, siis teedki seda tööd suure armastusega.“

Veel saab kevadisest Radarist lu-
geda, kuidas on muutunud laste 
netikäitumine; kuidas tulla toime 
vihase ja sõimava inimesega 
ning ise seejuures inimeseks 
jääda; kuidas töötame and-
metega rahapesuskeemide 
avastamisel ja mis võimalusi 
koguda tõendeid lisavad 
vormikaamerad.

 Head lugemist!

Annika 
Tuulemäe

Radari 
peatoimetaja
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Tallinna Rotary klubi parima 
turvalisuse looja igakevadised 
preemiad anti üle Tallinnas Ädala 
territooriumil toimunud tänu
üritusel.

19 aastat tagasi kinkis Rotary klubi po-
litseile koera, kellest sai esimene teenis-
tuskoer. Nüüdseks on traditsiooniks saa-
nud iga-aastane tunnustuste jagamine, 
millega soovitakse esile tõsta noori loo-
tustandvaid ametnikke ja innustada neid 
jätkama valitud teel. Kolleegid on tänavusi 
parimaid politseinikke iseloomustanud 
järgmiselt.

Reelika Ratassepp on Lõuna pre-
fektuuri Tartu politseijaoskonna uurija, 
kelle juriidilised teadmised ja profes-
sionaalne suhtumine on viinud ta vä-
givallakuritegude lahendamiseni. Noo-
re uurijana suudab ta väga hästi teha 
koostööd nii vanemate kolleegide kui 
ka prokuratuuriga. Eriti hinnatakse tema 
oskust jääda kõigi osaliste suhtes inim-
likuks – suhtlus on tema trump. Reelika 
on täpselt see inimene, kes tõestab oma 
tööga inimestele, et politsei on nende 
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kõigi turvatunnet.
Põhja prefektuuri narkokuritegude uu-

rija Marten Niinepuu on üsnagi lühikese 
politseis töötatud ajaga suutnud luua head 
suhted abipolitseinike, korrakaitse- ja kri-
minaalpolitseinikega. Loodud võrgustiku 
koostöö, osava suhtluse ja analüüsiga on 
Marten leidnud viisi, kuidas saada sea-
duserikkujailt kätte oluline informatsioon. 
Hea tööga on ta tabanud suurtes kogus-
tes erinevaid narkootilisi aineid, eelkõige 
noorte hulgas levinud kanepit ja ecstasy’t. 

Tallinna Ida-Harju patrullpolitseinik  
Gerrith Pungas ei mõtle sellele, kuidas 
saaks töövahetuse võimalikul kiiresti möö-
da saata. Ta on ametnik, kes on vabataht-
likult valmis võtma enda kanda ka kõige 
raskemaid väljakutseid enne vahetuse 
lõppu. Gerrith on pädev süüteomaterjalide 
vormistamisel ning mõistab hästi nende 
olulisust hilisematel süütegude tõendami-
sel. Enesetäiendamine, aktiivsus ja mee-
letu abivalmidus teiste üksuste suhtes on 
see, miks kaasatakse Gerrithit noortele tut-
vustama ka noorsoopolitseinike tööd. Kii-
dusõnu ja head tagasisidet kuuleb kõigilt. 

Narva politseijaoskonna uurijal Aida 
Zeinaloval on pealehakkamist ja nuti-
kust. Aida soovis näha oma kodulinna 
turvalise paigana ning alustas abipolitsei-
nikuna. Hiljem sai temast patrullpolitseinik 
ning ta jäi aktiivsusega silma ennetus- ja 
menetlustalitluse ametnikele. Nüüdseks 
juba I astme kuritegude lahendajana pais-
tab välja tema tohutu tahtejõud ja järje-
pidevus. Ta ei vannu alla ning leiab viisi, 
kuidas tõendada ka talle vastu töötavate 
kahtlusaluste süüd. Kolleegid hindavad 
kõrgelt tema suhtumist, et pole olemas 
minu-sinu tööd, vaid on kõigi meie ühine 
töö ja eesmärgid. 

Põhja prefektuuri vanemkoerajuhil Tõ-
nis Landil on staaži 17 aastat ning tema 
käe all on välja koolitatud mitu teenistus-
koera. Tema praegune partner on 8aasta-
ne Belgia lambakoer Niki, kelle põhilised 
tööülesanded on inimese lõhnajälje aja-
mine, selle lõhnaga esemete otsimine ja 
isikute kinnipidamine. Kolleegid hindavad 
Tõnise rahulikkust ning oskust argumen-
teerida, jagada ideid ja teha ettepanekuid. 
Ühtlasi käib Tõnis Nikiga üldhariduskooli-
des ennetusüritustel lastele esinemas.

Rotary klubi jagas preemiaid 
Rotary preemia pälvinud
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UUDISED

Maikuu keskpaigas peetud rah
vusvahelisel merepäästekonve
rentsil keskenduti innovatsioonile 
ning mehitamata vee ja õhusõi
dukite kasutamisele merepäästes. 

„Merepäästes on määrav reageerimise kii-
rus, mistõttu on oluline leida uusi lahendusi 
ning tehnoloogiasuundi, mis aitaksid elu, 
tervist ja keskkonda päästa. Tehnoloogia 
kõrval on kriitilise tähtsusega koostöö teis-
te riikidega, et ka keerukates oludes kor-
raldatavad otsingu- ja päästeoperatsioonid 
oleksid efektiivsed ning kõigile osalistele 
ohutud,“ ütles konverentsi juhataja, PPA 
laevastiku juht Kaupo Läänerand.

Tänavuse esseekonkursi „Tõde ja 
õigus“ võitis Lääne prefektuuri 
narko ja organiseeritud kuritegu
de talituse uurija Kaarel Rüütsalu, 
kes pälvis 1000eurose preemia. 

Kaarel Rüütsalu kirjatükk tõi „Tõe ja õigu-
se“ tegevuse sotsiaalmeediasse. Posti-
mehe ajakirjaniku ja žürii liikme Mart Juure 
sõnul lähenes Kaarel võidutöö teemale 
vaimukalt ja tänapäevaselt. „See on pä-
ris ilus näide sellest, kuidas tõsisel teemal 

„Soojenduskoolitus on väga vajalik, kuna 
lihtne viga kevadel võib rikkuda motome-
he suve ja politseile suurt kahju tekitada. 
Samas kui motopolitseinik on töös, siis ta-
bab ta nii liiklusrikkujaid kui ka abistab ko-
danikke. On hea meel tõdeda, et on veel 
entusiaste, kes soovivad teha seda tööd,“ 
ütles koolitaja Jaanus Mätas.

Kevadine soojenduskoolitus Soomes 
on väga pika traditsiooniga. Kolmepäe-
vase koolituse raudvarasse kuuluvad pi-
durdusharjutused, põiked, tagasipöörded 
ning teised mootorratturi jaoks tähtsad 
sõiduvõtted. Sõiduharjutusi jagub erine-
vate ratastega nii asfaldile, metsa, maas-
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Tallinnas toimus  
rahvusvaheline mere
päästekonverents 

Motopolitseinikud 
alustasid hooaega
Aprilli viimasel nädalavahetusel osalesid kümme motopolitseinikku 
Soomes Räyskäläs toimuval motopolitseinike kolmepäevasel soojen
duskoolitusel. Selle korraldas koolitaja Jaanus Mätas koos kahe Soome 
politsei kolleegiga.

tikule kui ka krossirajale. „Kasulikum on 
motomeestele kevadel anda natuke aega 
ennast soojaks sõita, kui saata nad kohe 
tööle. Motopolitseinikuna töötamine ei ole 
lihtsalt mootorrattaga sõit, vaid töötamine 
mootorrattal,“ lausus Mätas.

Motopolitseiniku igapäevatööd on 
patrullimine ja liiklusjärelevalve, kuid piir-
konniti on see erinev. Kui Lõuna-Eestis 
kontrollitakse peamiselt raskeveokeid ja 
kommertssõidukeid, siis valvatakse Tal-
linnas saatkondi ja valitsusasutusi. Ühes-
koos tehakse üle-eestiliselt velotuuride, 
välisriigi külaliste ning erinevate suurüritus-
te eskorte ja liiklusalaseid koostööpäevi.

Motopolitseinikud Soomes

Taani merepääste otsingute juht Thomas 
Madsen tutvustab otsingute äppi. 

saab kirjutada huvitavalt, värskelt ja mõt-
lemapanevalt,“ ütles Mart Juur.

Juba neljandat aastat toimunud kon-
kursile esitati tänavu 19 esseed. Peadirek-
tori asetäitja Janne Pikma tundis rõõmu, 
et iga aastaga on konkursis osalejate arv 
kasvanud. „On hea meel näha, et meie 
töötajail on huvi kirjasõna vastu. Konkur-
sile esitati mitu väga tugevat esseed ning 
huvitav oli lugeda, kuidas igaüks oli leid-
nud oma viisi tõe ja õiguse tõlgendami-
seks,“ sõnas Pikma.

Esseekonkursi võitis Kaarel Rüütsalu 

Neljandat aastat korraldatava rahvus-
vahelise konverentsi keskmes oli mere-
pääste tulevik. Räägiti mehitamata vee- ja 
õhusõidukitest, tihedamast koostööst rii-
kide, ent ka haridusasutuste ja ettevõtete 
vahel ning keerulistest operatsioonidest, 
näiteks masspäästest ja keemiaõnnetu-
sest merel. 

Politsei- ja Piirivalveamet võttis külalisi 
vastu esimest korda, varem on võõrus-
taja olnud Soome piirivalve. Konverentsil 
osales enam kui 200 inimest 30 riigist 
tervest maailmast. Konverentsi korraldas 
Defence Leaders Inglismaalt ning pea-
sponsor oli Baltic Workboats.
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3055 inimese vastustest selgub, et kahe aastaga 
on töötajate rahulolu kasvanud pooltes 
aspektides ning pooltes tegurites olnud stabiilne. 

Politsei- ja Piirivalveameti sisera-
huloluuuring korraldati täna-
vu 12. veebruarist 5. märtsini 

veebiküsitlusena. Uuringus kutsuti 
osalema kõiki PPA töötajad ning an-
keedile vastas 3055 inimest ehk 64% 
organisatsiooni töötajaist, mis on 
seitsme protsendi võrra enam kui kaks 
aastat tagasi. Küsitluse tegi ja andmeid 
analüüsis uuringufirma Kantar Emor. 
Uurimistulemusi on võrreldud 2017. 
aastal PPAs korraldatud siserahulolu-
uuringu tulemustega.

Võrreldes 2017. aastaga on rahul-
olu peagu poolte võrreldavate aspek-

Meid ühendab  
tähendusega töö

tidega pigem kasvanud ning pooltes 
tegurites olnud stabiilne. Rahulolu 
vähenemist ühegi teguri puhul esile 
ei tule. Uuringust selgub, et meie ini-
mesed hindavad kõrgelt oma töö sisu. 
Peagu kõigi töötajate jaoks (98%) on 
oluline teha ühiskonna jaoks olulist 
tööd – see küsimus pälvis uuringus 
kõige kõrgema koondhinnangu. Kuna 
arvamus oli nii läbiv, siis ei ole siin eri-
susi üksuste kaupa. Enamiku töötajate 
jaoks on töö ka huvitav (96%) ning 
pakub väljakutseid (91%). 

Peadirektor Elmar Vaheri sõnul 
näitab tähendusega töö olulisus meie 

töötajate suurt pühendumust. „Ühis-
konna jaoks tähtsa töö tegemine on 
meie ühine missioon. On suur rõõm 
uuringutulemustest näha, et nii tunne-
vad inimesed, sõltumata positsioonist 
või struktuuriüksusest. Ühised väärtu-
sed ja siiras soov inimesi aidata on see, 
mis meid ühendab,“ ütles Vaher. 

Kuigi meie inimesed on pühendu-
nud ja tahavad pingutada turvalisema 
Eesti nimel, on meeskondade vahel 
suured käärid. Rahuloluuuringu tule-
mused toovad hästi esile need kohad, 
mis meeskonnas ja millega on vaja te-
gelda. 
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FOOKUS

siseveebi uudiseid, kui neil oleks või-
malik seda teha oma nutiseadmes. Ligi 
pooled töötajad nõustusid selle väite-
ga, kusjuures enam nõustusid just pre-
fektuuride töötajad ehk need inimesed, 
kes ei tööta iga päev arvuti taga. Põhja 
prefekt Kristian Jaani näeb samuti si-
seuudiste lugemisel nutiseadmes suurt 
kasu just graafikuga tööl käivate polit-
seinike jaoks. „Aasta-aastalt suureneb 
sotsiaalmeedia osatähtsus ning inime-
sed veedavad järjest rohkem aega oma 
nutiseadmes. Pakkudes PPA uudiseid 
sealses keskkonnas, on meil võimalik 
hoida oma töötajaid organisatsiooni 
infoväljas. Juba praegu on üsna keeru-

info muudatuste kohta töös nendeni 
õigel ajal (77%); PPA-l on selged ees-
märgid ja sihid (74%) ning tippjuht-
kond on need hästi lahti seletanud 
(58%). Need näitajad on viimase kahe 
aasta jooksul jäänud üsna samaks, 
vaid PPA eesmärkidest ollakse võr-
reldes varasemaga veidi teadlikumad. 
Kõige enam on teadlikkus suurenenud 
Lääne ja Lõuna prefektuuris ning mõ-
nevõrra vähenenud arendusosakonnas 
(joonis 2).

Enamiku töötajate arvates (88%) 
aitavad siseveebi uudised neil organi-
satsioonis toimuvaga rohkem kursis 
olla. Küsisime, kas nad loeksid rohkem 

Töötajad on igati rahul 
infoliikumisega
Töötajatel paluti hinnata, kuivõrd 
rahul on nad üldise infoliikumisega. 
Meie inimesed arvavad, et nende üksu-
se juht teavitab (84%) ja prefektuuris/
osakonnas informeeritakse töötajaid 
otsustest, mis neid puudutavad (77%). 
Kahe aastaga on infoliikumine oluli-
selt paranenud Lääne prefektuuris ja 
administratsioonis, arendusosakonna 
töötajate hinnangud osakonna info-
liikumisele on aga tähelepanuväärselt 
vähenenud (joonis 1).

Uuringus osalenute meelest jõuab 

Administratsioon

Lääne prefektuur

Põhja prefektuur

PPA keskmine

Ida prefektuur

Lõuna prefektuur

Arendusosakond

2019 2017

73
82

78
76

77
75

75
80

75
69

74
73

66
80

72
85

Teabehaldus ja 
menetlusosakond

Ida prefektuur

Administratsioon

Põhja prefektuur

PPA keskmine

Lõuna prefektuur

Arendusosakond

Lääne prefektuur

2019 2017

75
79

76
71

74
70

72
65

68
72

67
66

67
59

72
80

Teabehaldus ja 
menetlusosakond

Nõustumine väitega „Minu prefektuuris/osakonnas  
informeeritakse töötajaid otsustest, mis neid puudutavad“

Nõustumine väitega „PPA-l on selged eesmärgid ja sihid“

Joonis 1

Joonis 2
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olulised (67%) ning saavad piisavalt 
väljendada oma arvamust PPAs toimu-
va kohta (53%).

Sel aastal oli meie inimestel võima-
lus anda personaalselt tagasisidet oma 
otsesele juhile. Võrreldes kõigi teiste 
uuritud teemadega olid töötajad kõige 
enam rahul oma vahetu juhiga (joonis 
3). Enamik inimesi (89%) tunneb, et 
nende juht peab oluliseks, et nad olek-
sid oma tööga rahul. Samuti tunnevad 
meie inimesed, et nende vahetu juht 
usaldab neid, annab piisavalt tagasisi-
det ning on hea tööde planeerija.

Peadirektor Elmar Vaher kutsub 
kõiki tagasisidet saanud juhte ütlema 
aitäh oma meeskonnale. „Mul on hea 
meel näha, et valdavalt on meie ini-

mesed oma juhiga rahul, kuid isikliku 
tagasiside pilt ei ole kõigil juhtidel nii 
positiivne. Kutsun igat juhti olema jul-
ge ja avatud – arutama tulemust oma 
meeskonnaga ning püüdma paremini. 
Kui on huvi, tahet ja pealehakkamist, 
siis on võimalik kõike saavutada; üks-
kõiksusega aga mitte,“ lausus Vaher. 
„Mina võtan selle peegelduse kaasa 
oma arenguvestlustele ning soovitan 
seda kõigile juhtidele. Ja kui teie juht 
sellel ei peatu, siis küsige ise ning ai-
dake oma juhti veelgi paremaks mees-
konnaliikmeks saada.“ 

Võrreldes 2017. aastaga on para-
nenud ka PPA tippjuhtkonna usaldus-
väärsus. Kui 2017. aastal usaldasid 
tippjuhtkonda pooled töötajad, siis 

line patrullpolitseinikel või piirivalvu-
ritel leida aega arvutis olemiseks, kuid 
lõuna- ja kohvipauside ajal kasutatak-
se oma telefoni ikka. Seetõttu tuleks 
meil tõsiselt mõelda, kuidas pakkuda 
lihtsat juurdepääsu ka juhtimisotsus-
tele ning organisatsioonis toimuvale,“ 
rääkis prefekt. 

Vastajail paluti vabas vormis kirju-
tada, mis infost nad kõige enam puu-
dust tunnevad. Seda võimalust kasutas 
viiendik vastajaist. Sarnaselt varase-
mate aastatega soovivad töötajad roh-
kem teada igapäevatööd käsitlevatest 
otsustest, PPA strateegilistest suunda-
dest, kuidas kujunevad juhtimisotsused 
ning mis on päriselt tähtis. Oodatakse 
suuremat avatust ja kaasatust ning tun-
takse puudust tänust ja tunnustavast 
tagasisidest. Kümnendik arvas, et infot 
on niigi piisavalt ja ei jõua praegugi 
kõigega kursus olla. Leiti, et siseveebi 
feed või uudiste lugemise võimalus nu-
tiseadmest võiks siin lahendus olla.

Kõige rohkem ollakse 
rahul oma vahetu juhiga

Võrreldes 2017. aastaga on paranenud 
meie inimeste rahulolu kaasatusega 
tööd käsitlevatesse otsustustesse. Kui 
2017. aastal oli tööd puudutavates-
se otsustesse kaasamisega rahul 53% 
töötajatest, siis nüüd on rahulolevaid 
67%. Positiivne muutus on aset leid-
nud mitmes üksuses, prefektuuri-
dest kõige enam Lääne prefektuuris. 
Kümnendiku võrra rohkem tunnevad 
töötajad, et nad on organisatsioonile 

Minu vahetu juht peab oluliseks, et 
töötajad oleksid oma tööga rahul

Minu vahetu juht annab piisavalt 
tagasisidet minu töö kohta

Minu vahetu juht 
usaldab mind

89

83

83

78

76

84

Töötajate rahulolu vahetu juhiga (täiesti nõus ja pigem nõus)

Minu vahetu juht on 
hea tööde planeerija

Minu vahetu juht kindlustab igale 
töötajale head arenguvõimalused

Minu vahetu juht oskab 
konfl ikte hästi lahendada

Joonis 3

Nõustumine väitega „Ma usaldan PPA tippjuhtkonda“

Administratsioon

Arendusosakond

Ida prefektuur

PPA keskmine

Põhja prefektuur

Lääne prefektuur

2019 2017

57
71

64
55

60
45

60
49

58
48

55
43

53
33

69

Teabehaldus ja 
menetlusosakond

Joonis 4

Lõuna prefektuur

FOOKUS

80
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tänavu usaldab tippjuhte juba 60% 
meie inimestest (joonis 4). Samuti on 
suurenenud rahulolu tippjuhtkonna 
avatusega 47%-lt 55%ni. 

Elmar Vaher tunneb head meelt, 
et Lääne prefektuuris on paremad nii 
infoliikumise kui ka juhtimise tule-
mused. „Kaks aastat tagasi oli rahul-
oluuuringust näha Lääne prefektuuri 
inimeste tugevat rahulolematust. Sõit-
sin toona nendega kohtuma, arutlesi-
me pikalt juhtimisotsuste kujunemise 
ning inimeste kaasamise üle. Prefekt 
võttis oma regiooni inimeste hea-
olu oma südameasjaks ning rõõm on 
nüüdsest uuringust näha, et seal on 
asjad tõepoolest paremaks läinud,“ 
sõnas Vaher. 

Tähtis on leida tasakaal 
töö ja pereelu vahel

Sisekliima on töötajate hinnangul ül-
diselt mõnus ja soodustab töötamist, 
nii arvas 77% uuringus osalenuist. 
Rahulolu oma üksuse sisekliimaga on 
märkimisväärselt suurenenud Lääne 
prefektuuri ja administratsiooni tööta-
jate hulgas, teistes üksustes on see jää-
nud enam-vähem samale tasemele kui 
kaks aastat tagasi (joonis 5). 

Enamik töötajaid nõustub, et 
nende tööülesanded ja vastutus on 
piisavalt selgelt paika pandud. 73% 
töötajatest hindab oma töökoormust 
mõistlikuks ja kolm neljandikku on 
rahul ka sellega, et nende töö- ja pe-

Nõustumine väitega „Meie üksuse sisekliima on  
mõnus ja töötamist soodustav“

Administratsioon

Põhja prefektuur

Lõuna prefektuur

PPA keskmine

Lääne prefektuur

Ida prefektuur

2019 2017

81
85

79
78

77
73

77
74

75
64

72
74

70
71

78
87

Teabehaldus ja 
menetlusosakond

Joonis 5

Arendusosakond
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reelu on tasakaalus ning vajaduse kor-
ral saab tööaega korraldada nii, et ka 
vajalikud isiklikud asjad saavad aetud.

Peadirektori sõnul on pere ja töö-
elu tasakaalu leidmine võtmetähtsuse-
ga. „Mida aeg edasi, seda tõsisemalt 
tuleb meil sellega tegelda, sest tasakaa-
lu leidmine algab just siit, meie orga-
nisatsioonist ja suhtumisest. Me oleme 
küll päris hästi reguleerinud selle poo-
le, kui tööülesannete täitmisel peaks 
politseiametnikuga midagi juhtuma, 
kuid vaeva tuleb meil näha veel selle-
ga, et me oma inimesi tööülesannetega 
üle ei kuhjaks. Meie vastutus on, et 
inimesed ainult ei tõdeks, kuidas nen-
de lapsed on suureks kasvanud, vaid et 
nad saaksid sellest päriselt osa. Paind-
liku töökorralduse, inimliku hoolimise 
ja toetusega saame selleks palju ära 
teha,“ nentis Elmar Vaher. 

TRI*M-indeks 

Sel korral lisasime uuringusse viis kü-
simust, mida uuringufirma Emor ka-
sutab organisatsioonide pühendumise 
indeksi ehk TRI*M-indeksi arvuta-
miseks ning mis võimaldab organi-
satsioonidel end võrrelda üle-eestilise 
küsitlusega. TRI*M-indeks koondab 
endas viit küsimust: kui rahul Sa oled 
oma tööga PPAs üldiselt; tuginedes 
oma kogemusele, kui tõenäoliselt Sa 
soovitaksid PPA-d tööandjana oma 
sõpradele ja tuttavatele; kas Sa kan-
dideeriksid uuesti PPA-sse tööle, kui 
Sa täna töökohta valiksid; kuidas Sa 
hindad oma lähimate kolleegide mo-
tivatsiooni; kuidas Sa hindad PPA ül-
dist edukust oma ülesannete täitmisel. 
Neid viit küsimust küsib uuringufirma 
Emor alati ühte moodi ning viiepalli-
skaalal (kolm positiivset ja kaks nega-
tiivset vastusevarianti). Uuringu teised 
küsimused on mõõdetud neljapalli-

skaalal (kaks positiivset ja kaks nega-
tiivset vastusevarianti).

PPA TRI*M-indeks on 54, mis 
jääb alla Eesti keskmisele näitajale 66. 
Nagu Eestis üldiselt on ka PPAs juh-
tide TRI*M-indeks veidi kõrgem kui 
spetsialistidel. PPA juhtide TRI*M-in-
deks on 60 ja spetsialistidel 53. 

Mis on hästi ja  
mis kehvasti?

Rahuloluuuringus oli töötajail mitmel 
juhul võimalik oma arvamust vabas 
vormis kirjeldada. Näiteks sai põh-
jendada, milliseks nad hindavad oma 
kolleegide motivatsiooni töötada PPAs. 
Paljud hindasid kolleegide motivat-
siooni kõrgeks, kuna töö on põnev ja 
huvitav, inimesed teevad seda suure en-
tusiasmiga ning ka vabast ajast. Toodi 
esile ka missioonitundega tehtava töö 
olulisust. Madala motivatsiooni põh-
justena nimetati aga suurt töökoormust 
ja stressi, samuti pidevaid muutusi. 

Töötajail oli võimalik oma sõnade-
ga väljendada, mis on nende hinnangul 
organisatsioonis viimasel aastal muu-
tunud paremaks ja mis on nende kõige 
suuremad murekohad. Positiivsetele 
muutustele andis sisulise kommentaari 
1782 vastajat. Neljandik neist tunneb 

head meelt, et töövahendid ja varus-
tus on muutunud paremaks. Nimeta-
ti uut vormi, relvi, sõidukeid, arvutit, 
monitore, remonditud tööruume ning 
lühimenetluse rakendamist ja Apol-
lo uuendusi; tunti rõõmu, et paljud 
töövaldkonnad on läinud digitaalseks 
ja see on teinud töö palju lihtsamaks. 
Suur hulk töötajaid rõhutas palgatõu-
su olulisust. Esile toodi ka sisekliima 
ja juhtimise paranemist ning grupipõ-
hisele juhtimisele üleminekut. 

Murekohti kommenteeris 1870 
vastajat. Peamiselt puudutasid mured 
töökoormust. Ühelt poolt toodi esile 
töötajate puudust ja vahetumist, tei-
selt poolt aga stressi ja läbipõlemist. 
Nimetati ka ülesannete ja vastutuse 
ebaselgusest tingitud probleeme ning 
bürokraatiat. Hulk töötajaid tõi aga 
esile suurema palga ootust ning tun-
dis, et palk pole õiglane võrreldes tei-

TÄHENDUSEGA TÖÖ 

meie inimestest peab  
tähtsaks, et nad saavad 
teha ühiskonna jaoks  
olulist tööd.

98%

JUHI ROLL 

töötajatest tunneb, et 
nende juht usaldab neid.

84%

FOOKUS
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sel ametikohal oleva inimesega. 
Peadirektor Elmar Vaheri hinnan-

gul on nii suur avatud kommentaaride 
hulk märk avatusest ja usaldusest. „Et 
inimesed on võtnud aega kirjutami-
seks, näitab minu jaoks huvi ja tahet 
paremaks saada. Meie inimesed ei ole 
ükskõiksed ning neile läheb korda nii 
oma meeskond kui ka organisatsioon. 
Just selliste kolleegidega, kes hoolivad 
ja kaasa mõtlevad, saab ehitada maail-
ma parimat politseid ning Eesti inimesi 
aidata,“ märkis Vaher. 

OMA MEESKOND 

inimestest hindab oma 
üksuse sisekliimat  
mõnusaks ja töötamist 
soodustavaks.

77%

Mingil määral võis tulemusi mõ-
jutada ka palgatõus, kuid avatud 
kommentaarid näitavad, et see ei ol-
nud töötajate hinnangute keskpunkt. 
2015. aastal eelnes rahuloluuuringule 
kesküksuste loomine ning 2017. aas-
tal grupipõhisele juhtimisele üleminek. 
Peadirektori sõnul on kõik need olnud 
teadlikud juhtimisotsused. „Et saaksi-
me oma töötajate palka tõsta, on tul-
nud varasemail aastail oma töö ümber 
korraldada, leida üles need kohad, kus 
töö on dubleeritud, ning mõelda, kui-

USALDUS

töötajatest peab PPA-d 
usaldusväärseks part-
neriks kogukonnale.  
Institutsioonide  
usaldus uuringu põhjal  
(november 2018)  
usaldab 
politseid 
Eesti inimestest.

92%

89% 

das saab paremini ja efektiivsemalt. 
Efektiivsusest vaat et olulisemgi on 
õhkkond, kus me töötame. Et juhil 
oleks oma meeskonna jaoks päriselt 
aega ning ta saaks luua mõnusa töö-
keskkonna, võtsime suuna grupipõ-
hisele juhtimisele. Usun, et just need 
valikud on suurendanud tasahilju ka 
töötajate rahulolu,“ lausus Elmar Va-
her.

Annika Tuulemäe
kommunikatsioonibüroo

FOOKUS
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Rahuloluuuring näitas, 
 kuivõrd kõrgelt hinda- 
vad paljud PPA töötajad 
oma vahetut juhti. 
Rääkisin viie juhiga, 
kes said uuringus 
oma meeskonnalt 
maksimumilähedase 
hinnangu. Ikka selleks, 
et küsida, kuidas nad 
teevad seda, mida 
teevad. 

Rakvere piirkonnavanem Kristi 
Fuchs ütleb, et politseitöö on 
tal tõeliselt hinges ja ta ei os-

kaks praegu end kujutleda tegemas 
midagi muud. „See töö pakub mulle 
enese teostamiseks kõike. Hommikul 
tööle tulles ei tea ma kunagi, mis juh-
tumid ja olukorrad täna ees ootavad. 
Rutiini puudumine, pidevad väljakut-
sed ja meeskond, kellega töötan, an-
navadki selle hea tunde. Ma arvan, et 
kui hoolid inimestest – nii iseendast, 
töökaaslastest kui ka inimestest, kes 
tulevad meie juurde, et abi saada –, siis 
teedki seda tööd suure armastusega.“

Siserahuloluuuringus oma tiimilt 
saadud kõrget hinnangut nimetab 
Kristi tõeliseks motivatsioonisüstiks. 
„Ükski tänukiri ega teine tunnustus ei 
jõua selle lähedale. Oma inimeste hea-
olu ja arvamus on mulle nii olulised. 
Olen alati öelnud, et me ei ole grupp 
ametnikke, kes koos töötavad, vaid 
me olemegi meeskond.“

Kuidas olla hea juht? Kristi sõnul 

Armastus  
on tähelepanu
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JUHTIMINE

Kristi Fuchs: „Mu  
meeskond teab, et  
saavad minu poole iga  
hetk pöörduda ja ma mitte 
lihtsalt ei kuule, vaid  
tõesti kuulan neid.“
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JUHTIMINE

„Tegin enne uues rollis alustamist 
ära eeltöö. Viisin end kurssi üksu-
se toimimisega ja kogusin tulevaselt 
meeskonnalt ettepanekuid. Selgus, et 
nad on juba ammu soovinud muuta 
töölkäimise aega. Tegime muudatuse 
kiiresti ära ning tõime vahetuse alguse 
tunni võrra varasemaks, sest see so-
bib paremini bussiaegadega. Inimesed 
jõuavad nüüd lihtsamini tööle ja koju 
ning ei pea aega raiskama. Samuti jääb 
õhtul pärast vahetuse lõppu rohkem 
aega enda ja pere jaoks. PPA jaoks 
justkui väike muudatus, aga selle ühe 
tunni võrra saime oma inimeste elu-
kvaliteeti parandada.“ 

„Proovin inimesi otsustesse kaa-
sata nii palju kui võimalik,“ lausub 

Rivo. „Arestimaja on ju üsna jäigalt 
raamidesse surutud struktuur, kus 
kõik käib kella pealt ja protokolliga. 
Otsin võimalusi paindlikkuseks. Näi-
teks ületundide eest antavate vabade 
vahetuste ajad proovin alati inimeste-
ga läbi arutada. Mitte ei pane ise graa-
fikusse, vaid küsin, et millal sul neid 
vabu päevi tarvis oleks. Ei tohi unus-
tada, kui tähtis küsimus on inimeste 
jaoks tööaeg.“

Kõige alus on usaldus

Sama räägib Lääne-Harju politseijaos-
konna välijuht Alo Valdlo. „Oleme 
meeskonnas kokku leppinud, et kui on 

kus igas vahetuses olid eri-
nevad inimesed, kellega ei 
jõudnud tuttavaks saada. 
Nüüd tunnen, et mul on 
oma meeskond, kellega 
ühise eesmärgi nimel ja üh-
temoodi töötame. Nemad 
teavad, kuidas mina mida-
gi teen, ja mina tean, mida 
neilt oodata.“

Juhtida saab Pireti väi-
tel eeskätt oma eeskujuga. 
„Üritan anda endast kõik 
võimaliku, et see, kuidas 
ma ise oma tööd teen, oleks 
mu meeskonnale positiiv-
seks eeskujuks.“ Ka Piret 
ütleb siserahuloluuuringu 
kohta, et ei ole paremat 
tunnustust kui positiivne 
hinnang oma meeskonnalt. 
„See on väärtuslikum kui 
ükski tulemustasu, kingitus või tänu-
kiri. Minu jaoks ütleb see, et järelikult 
olen õiges kohas.“ 

Väike muutus PPA jaoks, 
suur inimeste jaoks

Varasem Pärnu jaoskonna välijuht 
Rivo Saare alustas Pärnu arestimaja 
juhina jaanuari alguses. Selle kohta, 
et ta ainult kaks kuud hiljem uuringus 
oma meeskonnalt nii kõrged punktid 
sai, ütleb Rivo, et ju on kolleegid talle 
sada kriitikavaba päeva andnud. Kül-
lap on positiivse hinnangu taga siiski 
palju enamat, sest Rivo viis uue juhina 
kiirelt ellu mitu muudatust.

peab juht oma meeskonda hästi tund-
ma, teadma inimeste tugevaid ja nõrku 
külgi, oskama neid suunata ning andma 
võimalusi eneseteostuseks. Kõik algab 
aga sellest, et juht oleks oma inimes-
te jaoks alati olemas. „Mu meeskond 
teab, et saavad minu poole iga hetk 
pöörduda ja ma mitte lihtsalt ei kuule, 
vaid tõesti kuulan neid,“ ütleb Kristi. 
„Kõigest saame rääkida, puudutagu 
see head või halba. Paljudes teemades 
on nad muidugi minust targemad ja 
selle üle olen väga uhke. Kui on aga 
küsimus, millele nemad vastust ei tea ja 
ka mina ei oska vastata, siis muretsen 
juba ise edasi selle eest, et oma inimeste 
jaoks need vastused leida.“

Juhtida saab oma 
eeskujuga

Täpselt sama ütleb oma meeskonna 
kohta Kagu piiripunkti välijuht Piret 
Vare. „Nad saavad oma muredega 
minu poole pöörduda 24/7, mitte ku-
nagi ei ütle ma ei ja alati toetan oma 
meeskonda. Kui küsimusele kohe vas-
tust ei tea, siis uurin välja ja vastan. 
Minu telefon on neile kogu aeg ava-
tud, ka vabadel päevadel.“

Piirivalvetöö on Pireti kutsumus. 
27 aasta jooksul on ta töötanud väga 
erinevatel ametikohtadel – nii staabis 
kui ka näiteks koerajuhina. Hästi so-
bib Piretile just meeskonnajuhi roll ja 
ta kiidab üleminekut grupipõhisele 
juhtimisele. „Grupipõhine juhtimine 
on minu pärusmaa. See sobib mul-
le palju rohkem kui eelmine variant, 

Piret Vare: „Ei ole 
paremat tunnus-

tust kui positiivne 
hinnang oma 

meeskonnalt. See 
on väärtuslikum 

kui ükski tulemus-
tasu, kingitus  
või tänukiri.“

Rivo Saare: 
„Proovin inimesi 
otsustesse kaasata 
nii palju kui 
võimalik.“ 
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koolitusi ja harjutusi korraldame Põh-
ja-Eesti pommigrupiga. Et ka ABC-d 
ära ei unustataks, proovime treenin-
gud teha kompleksharjutustena. Näi-
teks harjutame pommiohule reageeri-
mist väljakutsena, kus vaatame kõike 
alates sellest, kuhu auto pargid ja kas 
hoonesse sisenedes kontrollid, ega uk-
sega ei ole midagi tehtud, kuni selleni, 
et lõhkepaketid ka reaalselt lõhkevad. 
Võid ju teada, kui kõrgel peaks kilpi 
hoidma, aga kui mingit ohtu ei ole, ki-
pub kilp ikka olema keset rinda. Kasu-
tame Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire 
ning harjutusväljakuid ning suviti tee-
me põhjaliku kahepäevase treeningu 
Nursipalus. Talvel jällegi, kui väljas 
on kümme või kakskümmend kraadi 
külma, käime välitiirus harjutamas, 
sest kui midagi päriselt juhtub, siis on 
vähe tõenäoline, et see juhtuks just 
soojas betoonpõrandaga ruumis, nagu 
on prefektuuri lasketiir.“ 

Sellest, mida treenitakse, on Alo 
sõnul olulisemgi see, et treenitakse 
koos. „Kõige tähtsam on just koos 
olemine ja koos tegemine, ükskõik kas 
harjutame siis laskmist või läheme kol-
leegile külla ja aitame tal puid raiuda.

Ootused olgu selged

Ühiste tegevuste, ürituste ja koos ole-
mise tähtsusest räägivad kõik juhid, 
kellega vestlen. Peadirektori asetäitja 

Krista Aas ütleb, et vahel saab just 
metsas või matkal rääkida selgeks kü-
simused, mis muidu jääksidki õhku 
rippuma. „Minnes töökeskkonnast 
välja, saame võtta aja, et arutada küsi-
musi, milleni iga päev ei jõua. Ja mitte 
nii, et kordamööda midagi ütleme, aeg 
saab otsa ja kõik jääb jälle õhku, vaid 
et vestleme sinnamaani, et inimesed 
tõesti räägivadki lõpuni.“ 

Krista sõnul peab juht tagama, et 
iga meeskonnaliige teaks, mida temalt 
oodatakse, ning seejärel tuleb anda 
oma inimestele ka piisavalt usaldust 
ja vastutust. „Kõigepealt tahan alati, 
et ootused oleks selged. Et ka inimesel 
endal oleks kindlus, et ta teab, mida 
temalt ootan nii töötulemuste mõttes, 
kui ka selles, kuidas ta oma tööd teeb 
– minu jaoks on need võrdselt olulised. 
Sealt edasi tuleb juba usaldus. Ma ei 
sekku tema töösse – ei ütle, et tule, ma 
hommikul räägin, mida tegema hak-
kad, ja õhtul siis kontrollime üle. Mit-
te kunagi!“

„Juht peab hoolitsema ka selle 
eest, et inimestel oleks tore töötada,“ 
ütleb Krista. „Kui midagi takistab töö 
tegemist, olgu selleks mõni konflikt, 
kompetentsi puudus või segadus rolli-
des, siis on minu ülesanne sellega aida-
ta. Või kui inimene tunneb, et tal on 
praegu nii raske, et enam ei jaksa, siis, 
et tal oleks piisavalt toetust ja inimene 
teaks, et varsti läheb paremaks.“ 

vaba päeva vaja, siis ei ole küsimust, 
leiame lahenduse. Juht peab inimlikult 
aru saama, elu ei seisne ainult töötege-
mises. Kui inimene küsib vaba päeva, 
sest abikaasal on sünnipäev, siis tuleb 
talle õnne soovida, mitte vastata, et 
mul on siin graafik. Sel kokkuleppel 
on ka teine pool. Kui mul on vaja, et 
keegi läheks näiteks minut enne va-
hetuse lõppu väljakutsele, siis ta teeb 
seda. Nii teame meeskonnas kõik, et 
saame üksteise peale kindlad olla.“

Alo, kel peagi täitub välijuhina 
juba kaheksa aastat, ütleb, et kõige 
alus on vastastikune usaldus. „Mees-
konnatunnet ja ühisosa kasvatame väl-
jakutsete ning treeningute kaudu. Kui 
tuleb vähegi ärevam väljakutse, kus 
keegi võiks hätta jääda, siis liiguvad 
teised automaatselt sinna lähemale, 
et vajaduse korral kiiresti platsis olla. 
Palju väljakutseid lahendame koos. 
Kui mõnel väljakutsel ei tule mingi asi 
kõige paremini välja, siis võtame selle 
eraldi plaani ja harjutame.“

Alo otsib pidevalt võimalusi, kui-
das meeskonna teadmisi ja oskusi 
täiendada, ning hoolitseb selle eest, 
et treeningud oleks praktilised. „Kut-
sume instruktaažile inimesi, näiteks 
KAPOst, rääkima, mida saaksime pat-
rullis rohkem märgata. Treeningutele 
kaasame kiirreageerijate instruktoreid 
ja vastutegevust kutsume tegema vang-
late relvastatud üksuse. Palju ühiseid 

Krista Aas: „Kõigepealt 
tahan alati, et ootused 
oleks selged. Sealt edasi 
tuleb juba usaldus.“
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Oma inimesi tuleb tunda

Kuidas aga märgata, kui kellelgi on 
tõsine mure – kui inimene on läbi põ-
lemas? „Armastus on tähelepanu,“ 
ütleb Krista. „Kui päriselt hoolid, siis 
paned ka tähele. Stress muudab inime-
se käitumist. Ei ole ühte konkreetset 
käitumist, mis viitaks probleemile, 
vaid märgata tuleb just muutust ja sel-
leks pead inimest tundma.“

Sama vastab Alo Valdlo. „Kui ini-
mest tunned, siis saad üldiselt sellest 
aru, aga selleks pead tõesti teda piisa-
valt hästi teadma. Suhtleme meeskon-
nas hästi palju, ja kui teen üks ühele 
kohtumisi või ka kaks ühele kohtumi-
si patrullidega, siis ei aruta me ainult 
tööd, vaid räägime maailmaasjadest 
laiemalt.“

Rivo Saare proovib oma inimes-
tega individuaalselt suhelda nii palju 
kui võimalik. „Saame kuskil kokku ja 
räägime elust-olust. Ma ei soovi kelle-

gi eraelu torkida, aga tahan teada, kui 
on midagi, millega saaksin aidata. Ja 
kui inimesel on mingi probleem, olgu 
tööalane või isiklik, siis lükkan muud 
tööülesanded kõrvale ning räägime 
täpselt nii kaua kui vaja − kuni on rää-
gitud.“

Kuidas julgustada rääkima kollee-
ge, kes on loomult pigem kinnised? 
„Oma eeskujuga,“ ütleb Piret Vare. 
„Olen ise avatud ja räägin hästi ava-
meelselt, ka oma probleemidest, et 
näidata, et kõik me oleme ju inime-
sed.“ Pireti arvates tuleb ka koos-
töövestlusel lubada inimestel rääkida 
võimalikult vabas vormis. „Lasen ini-
mestel rääkida just nii, nagu nad ise 
tahavad – mida nad on aastaga saavu-
tanud, mida veel tahaksid saavutada, 
mida oma tööst arvavad.“

Nii nagu Piret, sai ka Kristi Fuchs 
koostöövestluste küsimuses rahulolu-
uuringus oma meeskonnalt maksi-
mumpunktid. Kuidas viia läbi vest-

lust, mis oleks tõesti mõlemale poolele 
kasulik? „Kõigepealt on oluline, et 
poleks ajalimiiti,“ ütleb Kristi. „On 
koostöövestlusi, mis kestavad neli 
tundi. Mõlemal peab olema täpselt nii 
palju aega, kui meil sel hetkel läheb. 
See on meie ühine aeg ja rääkida pea-
me saama kõigest, mitte ainult tööas-
jadest. Vestlus peab olema selline, et 
mõlemad läheme sealt ära tundega, et 
saime sellest midagi olulist enda jaoks 
juurde.“

Koostöövestluse lõpus küsib Kris-
ti alati kolleegilt hinnangut ka enda-
le. „Mis mulle väga meeldib, on see, 
et aasta-aastalt juhivad inimesed üha 
julgemalt tähelepanu asjadele, mida 
mina juhina saaksin teisiti teha. Nii-
moodi saan õppida. Võid ju arvata, 
et oled hea juht, aga tegelikult võid 
heaks juhiks saada alles siis, kui su 
meeskond ütleb sulle, mida saaksid 
teha paremini.“ 

Rääkisin viie juhiga tunduvalt pike-
malt, kui siia loosse mahtus, ja pärast 
neid vestlusi ei üllata mind sugugi, et 
nad oma meeskonnalt rahuloluuurin-
gus nii positiivse tagasiside said. Nad 
on selgelt enda jaoks ära mõtestanud, 
mida tahavad oma inimeste heaks saa-
vutada ning kuidas seda teha. Teiseks 
paistavad nad jagavat kadestamis-
väärset oskust suhtuda oma töösse ja 
vastutusse äärmiselt tõsiselt, ilma et 
iseennast liiga tõsiselt hakkaks võtma. 
Ja kolmandaks, kuulates, kuidas nad 
oma meeskondadest räägivad, tabasin 
end ikka ja jälle mõttelt, et nad võivad 
olla head juhid, aga ennekõike on nad 
lihtsalt head inimesed. 

Oli aga veel üks märksõna, mis 
ühel ja teisel viisil kumas läbi prakti-
liselt kõigist vestlustest – et hea läbi-
saamine, ühisüritused ja sisekliima on 
väga tähtsad, aga kui tehakse tööd, siis 
tehakse tööd. Selle võttis kõige pare-
mini kokku välijuht Alo Valdlo.

„Olen alati pannud südamele, et 
tee tööd täpselt nii, nagu sa tahad, et 
töötaks see patrull, kes reageerib, kui 
sinu abikaasa, ema või lapsega midagi 
juhtub. Mitte nii, et saad väljakutse, 
aga jood veel kohvi lõpuni – kui sinu 
jaoks oluline inimene on hädas, siis 
sa ju ei taha, et patrull, kes talle appi 
peaks minema, niimoodi käitub,“ üt-
leb Alo Valdlo.

Martin Luige
kommunikatsioonibüroo

Alo Valdlo: „Meeskonna-
tunnet ja ühisosa kasvatame 

väljakutsete ning  
treeningute kaudu.“ 

JUHTIMINE
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Ühel reedesel pärastlõunal kutsus Radar 
Politsei- ja Piirvalveameti personalijuhi Aili 
Herkeli ning psühholoogi ja karjäärinõustaja 
Tiina Saar-Veelmaa vestlema tööõnnest. Mida 
saavad organisatsioonid teha selleks, et nende 
inimesed oleksid õnnelikumad, ning mida saavad 
inimesed ise enda heaks teha? 

Aili Herkel: Sa tegeled töö-
õnne temaatikaga juba pi-
kemat aega. Räägi palun, 
kuidas sa selleni jõudsid.

Tiina Saar-Veelmaa: Minu jaoks al-
gas see juba 1999. aastal, kui alustasin 
tööd CV-Online’is. Hakkasin nägema, 
et inimestel on küll oma unistused, 

Tööõnn
kas organisatsiooni 
või inimese vastutus?

kuid nende eneseteostus pole päris sel-
ge. Neil on palju kõhklusi, mida nad 
tegelikult elult tahavad. Teiselt poolt 
on ka organisatsioonidel omad ootu-
sed, vajadused ja eesmärgid. Algul ma 
ei nimetanud seda tööõnneks, kuid 
sisu oli ikkagi nende kahe poole kok-
kuklapitamine – mida inimesed taha-

vad ja kuidas organisatsioonid saaksid 
muutuda selliseks, et inimesed läbi ei 
põleks. 

Kuidas inimene ise saab hinna-
ta oma tööõnne? Millest tööõnn 
koosneb?

Tööõnn on lühidalt see, et ma tahan 
hommikul tööle minna, mul on põnev 
ja ma arenen. Iga inimene võiks enda 
käest küsida, kas iga päev siin orga-
nisatsioonis töötamist muudab teda 
inimesena paremaks, ilusamaks ja tar-
gemaks. See lihtne küsimus aitab hin-
nata, kas ta on õnnelik või mitte. 

Kui paljud inimesed seda tegelikult 
teevad? Palju inimesi käib ju tööl 
hoopis muudel põhjustel.

Paljud tõesti ei ole nii rahul ja õnneli-
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INTERVJUU

ni. Tööõnn positsioneerub tähenduse 
ja sügavama arusaamise juurde, miks 
ma seda teen ning kas ma saan aru asja 
tegelikust väärtusest. Teie valdkonnas 
on missioon selle asja kese, milleks me 
siin koos oleme.

Kuidas saab tööõnne mõõta? 
Klassikalisi rahulolu-uuringuid ei ole 
mõtet enam teha. Tööõnne mõõtmine 
peaks olema personaliseeritum. Iga ini-
mene peaks tundma, et tema käest on 
uuritud ning tema isiklikule heaolule 
ja tööõnnele tähelepanu pööratud. Sa-
muti sobib hästi Amundsoni väärtus-
tega graaf, kus on kümme põhiväär-
tust, mida inimene niikuinii kaaluks 
enda töö ja eneseteostusega seoses. 
Inimene valib sealt kolm väärtust, mis 
tema praegusel eluhetkel olulised on, 
ning hindab nendega rahulolu. Ka pü-
hendumusuuring katab palju tööõnne 
küsimusi. Näiteks on seal küsimus, 
kas mul on ettevõttes inimene, kes hu-
vitub minust kui inimestest, mitte kui 
professionaalist. See on väga isiklik 
küsimus, kuid mõõdab hästi töösuh-
teid ja kogukonnatunnet. Tööõnne 
uurides tuleks käsitleda teemasid, kas 
töö on huvitav, kas on piisavalt vaba-
dust, kas suhted toetavad inimest ja on 
tema väärtusega kooskõlas, ning mitte 
töö eesmärke.

Aga ometigi on see ju ka tähtis, sest 
organisatsioonid on loodud tulemu-
si saavutama. 

Praegusel ajal on Eesti töökultuuri 
võtmeküsimus, kuidas muuta kont-
rollipõhised organisatsioonid usal-
duspõhisteks organisatsioonideks. See 
tähendab, et kui me värbame inimesed 
õigetele kohtadele, meil on selged rol-
lid ja vabadus tegutseda, siis me saa-
me rääkida ainult missioonist. Näiteks 
on teil vaja minna üle jõe, aga kuidas 
te lähete, see on teie enda vaba valik. 
Siis me ei pea enam nii hirmsasti sead-
ma sihte ja kehtestama kordi, sest see 

kas organisatsiooni 
või inimese vastutus?

tunnet, et nad said midagi valmis. 
Meie aju nõuab aga tulemust ja see 
tulemus ei saa olla raport, vaid peab 
olema midagi suuremat. Ma nimetasin 
selle mammutikomponendiks – meie 
tegevusest jääb selge ja nähtav jälg. 
Kuna töö läheb üha virtuaalsemaks 
ja paljudel töödel pole nähtavat tu-
lemust, siis on ka teine komponent, 
millega aju on nõus leppima – sügav 
tänu ja tunnustus töö eest ehk südame-
komponent. Tihti nirutavad juhid oma 
töötajad sellega ära, et ei anna tagasi-
sidet ega toeta, kuid see on ülioluline. 
Kolmandaks tahab inimene olla tema 
ise koos oma ideede, vaba tegutsemise, 
tugevuste ja nõrkustega, ent ka haava-
tavusega.

Kombinatsioonid, mis on paras-
jagu olulisemad, sõltuvad inimestest. 
Näiteks valmistati x-generatsioon, s.o 
enne 1980ndaid sündinud, ette teist-
moodi karjääriks. Nad on pühendu-
nud, töökad ja lojaalsed ning ei oota 
pidevat esiletõstmist. Noorte jaoks 
on aga tagasiside ja mängulisus palju 
tähtsamad. Näiteks on Rootsi orga-
nisatsioonides tavaks inimestele õhtul 
öelda „Tänan tänase päeva eest“. Ini-
mesed vajavad selliseid pisikesi asju, 
inimlikku märkamist ja tänulikkust. 

Sellistel pehmetel teemadel rääki-
mine pole meie kultuurile eriti oma-
ne ja tööõnn on kahtlemata pehme 
sõna. Kui ma pool aastat tagasi 
politseiorganisatsiooni tööle tulin, 
siis mõtlesin, et mis ma nende 
mundris meestega ikka tööõnnest 
räägin, aga minu suureks üllatu-
seks ja heameeleks tuli juhtkon-
naliikmetega vesteldes välja, et 
tööõnne peetakse tähtsaks ning 
sellega tegelemist väga vajalikuks. 
Me oleme harjunud rääkima töö-
tajate rahulolust, aga sina räägid 
tööõnnest. Mis nende vahe on ja 
miks sina eelistad tööõnne?

Tänapäeval me ei peaks enam rääkima 
sellest, kas info liigub, kas palk tuleb 
õigel päeval ja kas kedagi diskriminee-
ritakse. Kui me päriselt tahame rääki-
da elujõulisest organisatsioonist, kus 
iga inimene tajub, et ta on vastutusvõi-
meline professionaal, siis tuleb tegelda 
teemadega, mis meid edasi viivad. 
Näiteks miks ma töötan just siin, aga 
mitte mujal, mis mind innustab, kas 
mul on põnev ja kas ma arenen, kas 
kõik see muudab mind inimesena õits-
vamaks või pigistab tühjaks kui sidru-

kud, kui nad võiksid olla. Põhjus võib 
olla selles, et nende erialavalik läks 
viltu, kuid nad käisid kohusetundli-
kult selle läbi. Teine põhjus võib olla 
muutunud organisatsioonis või on 
oma inimesed töölt lahkunud. Samu-
ti võib põhjuseks olla erialatüdimus, 
kusjuures ka kõige vastutusrikkama-
tel erialadel võib inimene läbi põleda. 
Inimestel on hirm tuleviku ees ja selle 
pärast jäävad nad mitterahuldavasse 
olevikku kinni. Paraku ei ole ka meie 
tööturu teenused nii läbi mõeldud, et 
oleks toetatud pikaajaline ümberõpe. 

Sa oled uurinud ja selgelt defi nee-
rinud, millest tööõnn koosneb. Mis 
need komponendid on?

Kui inimesed kogevad rahulolematust 
või ebakõla, siis pole neil õhtuks head 

Iga inimene võiks 
enda käest küsida, 

kas iga päev siin organi-
satsioonis töötamist 
muudab teda inimesena 
paremaks, ilusamaks ja 
targemaks. 
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duspõhiste organisat-
sioonide aluseks on väär-
tused ning need ettevõtted 
panevad juba värbamisel 
ja sisseelamisprogrammis 
väärtuste mõistmisele suurt 
rõhku. Siis ei pea hiljem mu-
retsema, et meil on nii suur vas-
tutus ja äkki inimesed ei järgi olulisi 
põhimõtteid. 

Mida saab organisatsioon teha, 
et juhid saaksid oma töötajatele 
tööõnne tagada? 

Tööõnn algab alati tippjuhist. Et orga-
nisatsioon oleks eluterve, peaks tipp-
juht kasutama majavälist coaching’ut 
ning tegelema iseenda arenguga. Kui 
tippjuht on avatud, siis on ta valmis 
vaatama peeglisse ning keskastmeju-
hid julgevad tema juurde tulla ka oma 
murede ja küsimustega. Näiteks ei to-

hiks psühholoogid töötada, kui nad ei 
käi teraapias, ja mina paneksin tippju-
hi sinna kõrvale. Kui juht ei tegele oma 
isiksusega ja professionaalsete oskuste 
analüüsiga, siis pole inimestega tööta-
mine enam võimalik. Organisatsiooni-
ülesel tasemel tuleks luua see kultuur 
ja ruum, kus kollektiivne intelligentsus 
saaks voolata.

Kuidas saavad keskastmejuhid oma 
inimestele tööõnne luua?

Kui juht seda veel ei tee, siis võiks ta 
luua üks ühele kohtumiste rutiini. See 
võib olla veerand tundi või pool tundi, 
kuid tähtis on, et see oleks regulaarne. 
Näiteks töötajad teavad, et neljapäe-
va pärastlõunal on eraldatud nende 
jaoks aeg. Piisab, kui juht küsib, kui-
das neil möödunud nädalal läks, mis 
plaanid on neil uueks nädalaks ja kas 
tema saab kuidagi aidata. Juhi ülesan-
ne pole enam kontrollida, vaid uurida, 
kuidas ta saab oma inimesi aidata ning 
toetada. Meeskonna tasandil oleks hea 

surub inimesed lapserolli ning neil on 
väga raske võtta täisvastutust. 

Enamik IT-ettevõtteid sellisel 
baasil tänapäeval juba toimivadki. 
Mulle tuleb meelde Netflixi perso-
nalijuht Patty McCord, kes räägib ka 
sellest, et kohtleme oma töötajaid 
kui vastustundlikke täiskasvanuid. 
Mulle see vaade meeldib, kuid pan-
nes selle nüüd meie konteksti, siis 
kuidas luua usaldust ja keskkonda 
julgeolekuorganisatsioonis, kus 
ilma reegliteta kuidagi ei saa. 

Ega usalduspõhine ei tähenda vastu-
tusvõimetust, kus igaüks teeb, mida 
tahab. Meetodid on lihtsalt teised. Or-
ganisatsioon saab hästi ära kirjeldada 
rollid, et inimene mõistab, mida temalt 
oodatakse, ning anda tagasisidet, kui-
das tal läheb. Siis saab ka inimene ise 
end hinnata, ta on algatusvõimeline 
ning vastutab enda arengu eest. Usal-

Tunnustus

Panus

PaindlikkusVastutus

Innovatsioon Sobivus

Asukoht

Kindlustatus

Suhted

Õppimine

TÖÖKOHT

sisse seada rituaalid tänamiseks ja ta-
gasiside andmiseks. Samuti on üliolu-
line tähistada väikesi võite. 

Soome haridusfilosoofi Päivi Ke-
doneni mudeli järgi ei alga ükski suhe 
ega koostöö enne, kui me aktseptime, 
et inimene on seal, kus ta parasjagu 
on. Kui juht on oma töötajas pettu-
nud või on tal tekkinud mingi hoiak, 
et töötaja ei tee oma parimat, siis on 
kohutavalt raske olla inspireeriv juht. 

Amundsoni väärtused

Aili Herkel
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Kui aktseptida inimest, siis saab tekki-
da päris suhe ning inimene on valmis 
vastu võtma uusi teadmisi. 

Juht saab küsida ka iseenda koh-
ta tagasisidet ning paluda kirja panna 
ühe asja, milles ta on hea, ja ühe asja, 
mida võiks muuta. Kui inimesed selle 
päriselt välja ütlevad, siis saavad sel-
lest alguse väga head muudatused. 

Mida inimene ise saab teha selleks, 
et ta oleks tööl õnnelikum? Millega 
saaks kohe homme alustada?

Mina julgustan inimesi võtma käsile 
ekskursiooni iseenda sisse: kes ma olen 
ja mida ma siin elus teha tahan, mis 
on mu unistused, mida ma teeksin siis, 
kui mul poleks mingeid piire, mis on 
mu unistuste erialad jne. Seejärel vaa-
dake sellele uuenenud pilguga, mis on 
teie võimalused. Võib-olla on teil tööl 
kõik hästi, aga hobid on jäänud soiku, 
te pole leidnud aega või võiks hoopis 
midagi uut õppida. Spontaansuse ja 
loomingulisuse treenimine peaks ole-
ma igapäevane. Kui te pole kunagi 
trummi mänginud, siis minge ja võtke 
üks trummitund. Kui te pole kunagi 
käinud viierütmitantsus, siis minge 
proovige, mis siis, et olete mees. Ärge 

võtke ennast liiga tõsiselt! Tihti jäävad 
inimesed unistamise faasi kinni ja mõt-
levad: „Jah, aga see võtab ju aega ja 
raha.“ Siis mõelge, kuidas, ning ärge 
jätke ennast üksi. Üks on liiga väike 
ühik, et teha suuri asju. Kasutage kar-
jäärinõustajat, mentorit või terapeuti 
ning leidke need viisid, kuidas tuua 
oma ellu uut hingamist. 

Tööõnn koosnebki sellest, et me 
märkame iseennast, arendame end, 
tähistame väikesi võite ning jagame 
kõike seda oma kaasteelistega. Kui 
tasakaal on paigast ära ja tahaks oma 
tööandjat kolleegile kiruda, siis küsige 
endalt alati, kas see muudab midagi, 
kas seda laadi väljaelamine teeb kol-
leegi päeva paremaks. Kui ühel hetkel 
saate aru, et teil ei ole enam motivat-
siooni ega kirge siin olla, et te ei ole 
enam teistele arenguvitamiin, vaid vin-
guv hädade org, siis on aus minna ära 
ja valida endale uusi võimalusi elus. 

Kuidas sulle tervikuna tundub, 
kuidas on lood tööõnnega Eestis ja 
maailmas? 
Eestis on väga hästi, me oleme teinud 
suuri samme selle teema arendamisel. 
Meil on loodud tippjuhtide kompe-
tentsimudel, kus tööõnne hoidmine on 
ühe komponendina sees. Meil on ka 
palju programme, et ennast tervikuna 
arendada, nt peresõbraliku ettevõtte 
programm. Maailm nihkub aga sel-
les suunas, et karjäär luuakse inimese 
järgi. Kui inimene kandideerib tööle, 
siis küsib tööandja kohe alguses, kui-
das saab tema töötajat õnnelikus teha. 
Õnn on nagu põhiõigus – inimesel on 
õigus oma elus hästi hakkama saada. 

See on müüt, et saame töö ja era-
elu lahus hoida. Me meel on üks ja 
me aju on üks, ning kui meil on tööl 
probleeme, siis viime need koju kaasa. 
Kui meil on kodus raske ja me ei oska 
sellega toime tulla, siis viime selle töö-
le kaasa. Kui küsida, kelle vastutus see 
on, siis me olemegi üks ühiskond ja üks 
inimkond. Arvo Pärt on öelnud, et kui 
ühel inimesel on maailmas halb, siis on 
tervel maailmal halb. 

Kirja pani
Annika Tuulemäe

Panus

Sobivus

Õnn on nagu põhi-
õigus – inimesel on 

õigus oma elus hästi 
hakkama saada.

Tiina Saar-Veelma

INTERVJUU
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Eesti veebikonstaablid Andero Sepp, Ville 
Ränik ning Jana Frolova näevad oma töö  
tõttu teistmoodi Eestit – vihasemat, naiivsemat  
ja haavatavamat. Koos Toomas Kuusega  
avavad nad netipolitsei tööriistakasti ning 
räägivad infopööritamisest, (vastu)meelsusest  
ja ohu hindamisest.

Eesti veebikonstaablid kasutavad 
oma töös eelkõige avalikke alli-
kaid ja kanaleid. Sotsiaalmeedias 

pööratakse kõige rohkem tähelepanu 
eesti- ja venekeelsetele ning Eestiga 
seostatavatele keskkondadele või lehte-
dele. Näiteks hoitakse silma peal mõnel 
alamlehel Redditis, kuid harvem satu-
takse interneti p****auguks tituleeri-
tud moderaatorivabasse 4chani. Nad 
ei tegutse Darknetis ega pääse mingi 

tagaukse kaudu kinnistesse gruppides-
se. Paljudele tuleb üllatusena, et ka pos-
tituste eemaldamiseks või muutmiseks 
on neil üldjuhul tavakasutajaga samad 
võimalused. 

Ainuüksi eestikeelse sotsiaalmee-
dia andmemahtusid arvesse võttes 
pole kolme veebikonstaabliga kuidagi 
võimalik netis toimuvat püsivalt jälgi-
da ning seda pole ka vaja, kui kesken-
duda sihtmärkidele ning olulisematele 

gruppidele ja koostöövõrgustikule. 
„Politsei ülesanne on tagada avalik 
kord ja tõkestada kuritegevust. Sel-
lest eesmärgist lähtume ka internetis. 
Me pole ainuke riigiasutus, kes veebi 
omadel kaalutlustel jälgib, ning jätame 
partnerasutustele hea meelega nende 
töömaa,“ räägib Toomas. 

Andero sõnul põhineb veebikons-
taablite töö suuresti sellel, et netika-
sutajad ise saavad aru, mis on ohtlik 
või väär, ning annavad sellest teada. 
„Õnneks on palju selliseid inimesi, 
kelle õiglustunne on paigas. Nad mitte 
ainult ei tunne ohtu ära, vaid teevad 
selle sammu, et teavitada,“ sõnab ta. 
Enamik veebikonstaabliteni jõudvatest 
juhtumitest on sellised, mis nõuavad 
pigem selgitamist ja näiteks piirkon-
napolitseiniku edasist kontakti. Kuid 
olukorras, kus keegi teatab enese- 
tapuplaanist või paljastub postituses 
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administraatorite poole pöördumisel 
sellist tulemus pole,“ nendib Toomas. 

Digitiigril on ajud,  
aga mitte raha

Veebikonstaablid jälgivad ka konk-
reetseid teemasid või nähtusi, mis 
võivad ohustada inimeste turvalisust 
päriselus, näiteks petuskeeme, teistes 
riikides toimunud rünnakutega seo-
tud arutelusid või üritusi, mis võivad 
muutuda vägivaldseks. Säärase info 
otsimine ja analüüs on spetsialistitöö, 
mis ei tähenda lihtsalt märksõna guu-
geldamist. 

„Tavakasutaja ei oska kasutada 
tööriistu, mida keskkonnad pakuvad. 
Nad näevad küll samu otsingutule-
musi, kuid infot on nii palju, et sellest 
tähtsat välja filtreerida ei suudeta,“ 
kirjeldab Toomas. Lihtsamad tööriis-
tad, mida Google’i mootor pakub, on 
info avaldamise aeg, piirkond ja keel, 
kuid saab teha ka päringuid, milles 

muu vahetu oht, tuleb tegutseda väga 
operatiivselt. 

„Meil on otsekontakt Facebooki 
siinse regiooni esindusega Poolas. Me 
saame politseiasutusena kellegi elu ja 
tervise kaitsmisel teha kiireid pärin-
guid, millele ka vastatakse. Näiteks 
kui keegi on teadmata kadunud, siis 
on meil võimalus küsida viimase pos-
tituse IP-aadressi. Ja kui on vaja mingi 
väga häiriv sisu eemaldada, siis on ka 
see võimalik. Niisugune koostöö on 
väga kõva usalduse märk ning kas-
või politseinikuna Facebooki üldiste 

Veebikonstaablid 
jälgivad teemasid 

või nähtusi, mis võivad 
ohustada inimeste  
turvalisust päriselus.

Materjali peab 
analüüsima  

inimene, kes suudab 
näha seoseid.

Andero Sepp
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Charlottesville’i linnas konföderat-
siooni mälestusmärkide eemaldami-
sest ajendatud meeleavaldusele, kus 
neil tekkis tugev opositsioon antifa-
šistliku liikumisega. Sündmuste käigus 
sõitis üks valge rassi ülemvõimu eest 
võidelnu autoga meeleavaldajate vas-
tasleeri. Rünnakus hukkus 32aastane 
Heather Heyer ning ligi 30 inimest sai 
vigastada.   

Eesti meeleavaldused, isegi kui 
need käsitlevad poliitiliselt teravaid 
teemasid, pole võrreldavad Ameerika 
omadega, kus ka antirassistlik liiku-

mine kasutab vägivalda. Lähiriikide 
olukorda iseloomustab Rootsi, kus 
sisserändevastane Nordic Resistance 
Group, kes Euroopa Liidu eesistumise 
ajal Tallinnaski käis, korraldab mee-
leavaldusi nii, et kõige ees liiguvad 
märulikilpidega liikmed. „Eestis sellist 
asja õnneks ei ole ning ükski meele-
avalduse korraldaja ei soovi, et tema 
sõnumit levitataks aknaid puruks 
pekstes ja autosid süüdates. See on 
väga suur väärtus, et vägivald ei kuulu 
meie avalikku kultuuriruumi. Oluline 
on, et see nii ka jääb,“ nendib Toomas. 

peavad sisalduma kindlad märksõnad, 
filtreerida asutuse, mis infot väljas-
tab või mille kohta info käib, otsida 
PDF-faile või esitlusi jne. Samuti on 
netikeskkondi, mis koguvad maailma 
meediast suuremaid ja ka markantse-
maid sündmusi või koondavad avalike 
allikate infot kasutaja tellitud märksõ-
nade põhjal. Kogu seda materjali peab 
aga analüüsima inimene, kes suudab 
näha seoseid. 

Filmidest ja vandenõuteooriatest 
pärinevad superrobotid, mis pidevalt 
kõike jälgivad, pole küll ulme, kuid 
ka mitte reaalsus. „Eesti digitiigril on 
ajud, aga raha mitte. Me võiksime näi-
teks arendada nn kroolijaid Facebooki 
jaoks, aga kui suurkorporatsiooni ser-
ver taipab, et ühest kohast tuleb hästi 
palju päringuid, siis nad panevad selle 
roboti umbes kolme päeva pärast liht-
salt kinni,“ kirjeldab Toomas lihtsate 
lahenduse puudumist. 

Tema meelest on möödas need 
ajad, kus märksõna otsinguga avas-
tatakse kuritegu, v.a ehk juhud, kus 
tuvastatakse lapsporno levik või keegi 
lihtsameelne müüb relva. „Kurjategi-
jad on targemad ning kõnelevad palju 
keerulisemas koodis või peidavad te-
gusid pimeveebi varju. Seaduse piiril 
kõndijad oskavad oma tegevust varja-
ta ning vahetada õigel hetkel suhtlus-
kanalit. Ka suuremate meeleavalduste 
puhul näeme, et esialgne info avalda-
takse kõigile, aga detailne arutelu toi-
mub meiliringis või sõnumitega. Kor-
raldajad teavad, et nad on internetis 
leitavad, ja see raskendab meie tööd, 
sest e-posti jälgimine eeldab kohtu 
luba.“ Küll saab sotsiaalmeediast ko-
guda tõhusalt tõendeid ja infot konk-
reetse isiku tegevuse kohta, kes juba 
on politsei huviorbiidis ning kelle suh-
tes käib kriminaalmenetlus.  

Agitatsioon käib 
sotsiaalmeedias

Mullu augustis kogunesid paremäär-
muslased USAs Virginia osariigis 
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Seaduse piiril  
kõndijad oskavad 

oma tegevust varjata 
ning vahetada õigel  
hetkel suhtluskanalit. 

Ville Ränik 
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Traditsiooniliselt põhinevad polit-
sei ohuhinnangud kriminaalteabe 
analüüsil, kuid suurürituste ja mee-
leavalduste riskide hindamisel täidab 
peamist rolli sotsiaalmeediast ja kor-
raldajatelt kogutud teave. „Politsei al-
likatest tuleb ürituste kohta väga vähe 
infot. Kuritegelik maailm ei ole selles 
teemas kuidagi sees: organiseeritud 
kuritegevus ei tõkesta praegu tähtsate 
riigimeeste visiite, ei kaitse oma ter-
ritooriumi ega taha politseile avaliku 
vägivalla kaudu midagi tõestada.“ 

Sotsiaalmeedia on suurürituste 
ohuhinnangute koostamisel võtme-
tähtsusega ka seetõttu, et just selles 
keskkonnas agiteeritakse inimesi neis 
osalema. „Eestis puuduvad suured or-
ganiseeritud liikumised, kes suudaks 
ainult oma meeskonnaga korraldada 
kümnete tuhandete osalejatega mee-
leavalduse. Korraldajad peavad tõm-
bama kaasa inimesi, kes tavapäraselt 
võibolla nende ringi ei kuulu. Selleks 
lükatakse teema suureks meedias ning 
kasutakse sotsiaalmeediat inimeste 
kohale organiseerimiseks,“ kirjeldab 
Toomas. 

Konfl ikt tuleb 
vastaspoolelt

Suuremate ürituse eel otsivad veebi-
konstaablid infot nii meediast kui ka 
sotsiaalmeediast ning püüavad saada 
võimalikult täpse pildi korraldaja ka-
vatsustest: lepitakse kokku reegleid, 
plaanitakse üllatusi, kui aktiivne on 
osalemine ja kaasamõtlemine. Samuti 
jälgib politsei võimaliku vastaspoole 
tegevust, kas plaanitud üritus tekitab 
meelepaha, konkreetseid vastuakt-
sioone,  provokatsioonikavatsusi 
või üleskutseid vägivallale. Praegu-
se hinnangu kohaselt tuleb mee-
leavaldusega kaasnev konfl ikt 
pigem vastaspoolelt – kas ühelt-
kahelt aktivistilt või suuremalt 
rühmalt.

Veebikonstaablite kogutud 
infost sünnib konkreetse üri-
tuse ohuhinnang, mis läheb 

prefektuuri, et toetada politsei ressur-
si- ja taktikavalikut, mis turvameet-
meid on ühe või teise infokillu valgu-
ses vaja võtta. „Politseinikena saame 
riske maandada, kui suhtleme avatult 
mõlema poolega. Kui ohuhinnang on 
korralik ja põhineb faktidel, siis on ka 
korraldajal rohkem motivatsiooni ise 
turvalisusse panustada ning politsei 
saab korrakaitseseaduse põhjal raken-
dada oma meetmeid. Kui puudub si-
suline ohuanalüüs, siis põhineb kogu 
see tegevus lihtsalt kellegi arvamusel,“ 
lausub Toomas. 

Osa ürituste turvalisuse tagamisest 
on ka tõsisema sisuga postitajatega 
kontakti astumine. Riigikogu vali-
miste eel tegid veebikonstaablid sellist 
monitooringut nelja kuu jooksul ning 
17 juhul võeti otseühendust inimese-
ga, kelle käitumises nähti ohumärke. 
Näiteks postitas inimene relva pildi ja 
sõnumi, et on meeleavalduseks valmis. 
„Loomulikult võib selline postitus olla 
tühi jutt, kuid kui tema taust viitab 
näiteks vägivaldusele, tal on isiklik 
relv ja relvaluba, siis tasub minna pos-
titaja juurde koju ja konkreetselt kü-
sida, kui sobivaks ta relvaoma-
nikule niisugust käitumist 
hindab,“ räägib Too-
mas. Tema sõnul 
aitavad säärased 
vestlused vähen-
dada pingeid 
sotsiaalmeedias, 
kuid teevad täp-
semaks ka polit-
sei ohuhinnangut 
ning arusaama 
üldisest avaliku 

meelsuse foonist. Vestluseta ja ainuük-
si postituse järgi on inimese tegelikke 
kavatsusi raske hinnata. 

Mis meedias, see meelel 

Andero nimetab klaviatuurikange-
lasteks inimesi, kes elavad kommen-
taariumis välja meelelaadi, mis viiks 
nad päriselus oma sõnade järgi käi-
tudes trellide taha. „On inimesi, kes 
sõnades ainult tapaksid, põletaksid 
ja lõhuksid. Nad panevad selle mõtte 
kirja, siis peavad Counter-Strike’is või 
Fortnite’is ühe lahingu ja ongi päev 
edukalt „tehtud“. Miks nii käituda 
või mida see annab, ma ei tea,“ arut-
leb ta.  

Nii Ville kui ka Andero näevad 
sotsiaalmeedias hästi palju pealis-
kaudsust ja emotsioone, mille ajel 
tehakse postitus enne, kui aju järele 
jõuab. „Inimeste kalduvust emotsioo-
nidesse langeda kasutatakse ära nii 
marketingi eesmärkidel kui ka meel-
suse kujundamisel või usaldamatuse 
ja rahulolematuse suurendamiseks,“ 
nendib Andero. Nii meenutab ta 

juhtumit, kus sotsiaalmeedias levis 
kulutulena palve leida Julia, 

kellele pühendatud armas-
tusavaldust valgel lumel 
oli justkui kogemata 
drooniga fi lmitud. Te-
gelikult oli see video 

algusest peale lavasta-
tud, et tekitada huvi 
ühe ettevõtte drooni-
fotode vastu. „Süü-
tu temp, aga näitab 
väga selgelt, kuidas 
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Veebikonstaablite 
kogutud infost 

sünnib konkreetse 
ürituse ohuhinnang.

Toomas Kuuse
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inimesi saab emotsioonidel mängides 
kaasa tõmmata. Sama võtet võib kasu-
tada ka väga teistsuguste eesmärkide 
saavutamiseks, kui mängida inimeste 
nunnukeeltel või tumedamatel tunne-
tel, ning eriti hea, kus saab paati ka 
paar kuulsat,“ nendib Andero.  

Ville väitel ei saa meedia ega sot-
siaalmeedia muuta otse inimese ar-
vamust, aga mõjutab seda, millest 
inimene mõtleb. Nii sõltuvad ka veebi-
konstaablitele tehtavad tähelepanekud 
ja küsimused väga palju sellest, mida 
meedia parasjagu kajastab ja mis ini-
mestele korda läheb. „Pärast Viljandi 
juhtumit, kus nooruk koolis õpetajat 
tulistas, oli inimeste tähelepanu äär-
muslikule koolivägivallale laserfokus-

seeritud. See vihjete ja teadete hulk, 
mis meile tuli, oli meeletu. Näiteks 
teatati ka prügikastist leitud joonistus-
test, kus kriipsujukud üksteist sihtisid. 
Veidi aja pärast, kui teema meediast 
kadus, normaliseerus ka ohumärkide 
tajumine,“ räägib Andero. 

Mullu jõudis veebikonstaabliteni 
kolm sellist juhtumit, kus kõrvaline 
inimene sai aru, et õpilasel võib olla 
kalduvus äärmuslikule vägivallale. Ka-
hel juhul oligi tegemist sügavas depres-
sioonis lapsega, kes ei kujutanud küll 
otsest ohtu, kuid vajas kindlasti täis-
kasvanu abi ning kes veebikonstaab-
litele jõudnud info kaudu ka psühho-
loogiga kokku viidi.  

Kriitikameeleta inimest  
on lihtne närvi ajada

Toomas Kuuse sõnul on osa sotsiaal-
meediast kindlasti manipuleeritud, 
olgu siis algoritmide kujundatud uudis-
voogude või süsteemsete infooperat-

sioonide ja valeuudistena. „Kasutajale 
püütakse luua tema jaoks võimalikult 
huvitav infomull. Algoritmid võtavad 
arvesse inimese varasemaid netiotsin-
guid ja klõpse ning püüavad info kva-
liteedist sõltumata pakkuda linke või 
materjale, mis varasema tarbimismust-
riga kokku lähevad. 

Facebooki gruppide sees mõjuta-
vad vestluste ja postituste sisu liikmete 
enda hoiakud ning tihti otsitakse sinna 
materjali, mille eesmärk on liikmeid 
provotseerida või mingit reaktsiooni 
esile kutsuda. Seejuures pole jagatud 
artikli tõele vastavus ega sisuline väär-
tus tähtis. „Markantse näitena läks 
ühes rühmas levima ekraanipilt polit-
sei kodulehelt. Postituses jäeti mulje, 
et PPA on just uuendanud varjupaiga 
taotlemise ja andmisega seotud alam-
lehte. Tegelikult näitab see kuupäev 
kõigi lehtede päises parasjagu käesole-
vat päeva, aga seda tehnilist nüanssi 
avamata sai edukalt kütta hüsteeriat, 
et tegemist on varjupaigataotlejate 
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Sotsiaalmeedia ei 
saa muuta inimese 

arvamust, aga mõjutab 
seda, millest ta mõtleb. 



25

TEABEANALÜÜS

massideks ettevalmistava 
sammuga, ning väga paljud 
inimesed võtsid seda tõsi-
selt,“ tähendab Ville.  

Sotsiaalmeedias plahva-
tuslikult leviva postituse al-
gatajaks võib olla igaüks ning 
kindlasti ei ole kõik massides-
se jõudnud teemad sel moel 
planeeritud. „Inimesed lähe-
vad täiesti närvi asjade peale, 
mis ei ole üldse tähtsad. Eriti 
lihtsalt saab närvi ajada kriiti-
kameeleta inimest. Faktikont-
roll, allika usaldusväärsuse 
hindamine, postituse jagaja 
tuvastamine – need asjad ai-
tavad valeuudiseid välja sõe-
luda,“ räägib Toomas. 

Valeinfo 

Veebikonstaablite roll sellis-
tes gruppides on vähendada 
paanika külvamist ja hoida 
silmad lahti inimeste suhtes, 
kes võivad ohustada teisi ka 
füüsilises maailmas. „Euroo-
pa rändekavaga seoses levis 
palju sellist stiihilist valein-
fot, et mingisse konkreet-
sesse külla hakatakse tooma 
inimesi välismaalt või mingi 
ehitusjärgus maja on pla-
neeritud majutuskeskuseks. 

Säärastele teadetele reageerisime nii, et 
küsisime inimeselt otse, kust see info 
pärineb. Üldjuhul eemaldati need tüh-
jalt kohalt leiutatud postitused ja selle-
ga vähenes veidi paanika külvamine,“ 
meenutab Toomas. 

Ville meelest on riigil väga keeruline 
minna sellistesse gruppidesse avalikule 
seinale midagi selgitama, sest see liht-
salt ei tööta. „Head lahendust tegeli-
kult ei ole, sest väga tugeva meelsusega 
gruppide liikmeid ei huvita need selgi-
tused karvavõrdki, pigem need ärrita-
vad rohkem, kui rahustavad. Ainukese 
reaalse võimaluse pinget maandada 
annab sama teema käsitlemine üldises 
ajakirjandusväärtusega meedias ning 
lootus, et seal jagatud selgitused jõua-
vad samasse gruppi tagasi koos ajakir-
jandusväljaande garantiiga.“ 

Riikliku kommunikatsiooni ja 
keskmeedia usaldusväärsuse tähtsust 
rõhutab ka Toomas: „Infooperatsioo-
ne pidurdab võimalus saada sõltumatu 
ajakirjaniku kontrollitud infot täht-

„Politsei on harjunud töötama oma 
andmebaasidega ja sotsiaalmeediat 
võiks võtta ka kui üht infokeskkonda. 
See on värvikirev ülevaade sellest, mil-
lega näiteks varguses kahtlustatav päe-
vast päeva tegeleb. Sotsiaalmeediat saab 
kasutada ka kontaktide leidmiseks, ja 
kui riiklikus süsteemis on kontaktand-
med vananenud, siis saab hiljutisest 
automüügikuulutusest vajaliku numbri 
naksti kätte,“ julgustab Ville kolleege. 

Politseinikest tavakasutajatele soo-
vitavad kõik osalised isikliku info aval-
damisel ettevaatlikkust. Eestis leiab iga 
inimese kohta nii palju avalikult kätte-
saadavaid andmeid, et tasub kaaluda, 
mida sellele veel omalt poolt lisada. 

Andero sõnul ei ole veebikonstaab-
lite teada juhtumeid, kus Eesti politsei-
nikke oleks sotsiaalselt mõjutatud, et 
saada kontoandmeid või muud infot 
(social engineering), aga see oht on 
täiesti reaalne. „Inimestele meeldib 
mõelda, et kes ikka minu vastu sellist 
huvi võiks tunda, kuid politseiniku 
eraelulise info kaevajaks ei pea üldse 
olema mingi kurikaelast geenius või 
vaenlane. Täiesti juhuslik inimene, 
kellel pole ehk peaga kõik korras, võib 
valida oma sihtmärgiks vormikandja. 
Ja ta lõbustabki ennast sellega, et saab 
mingi info politseinikult kätte – trolli-
mine ongi tema ainuke motiiv.“ 

Veebikonstaablite igapäevatööst 
moodustab suurema osa konkreetsete 
muredega inimeste vahetu abistamine 
ja ennetustöö ning teemapõhine info 
otsimine ehk viiendiku. Kui vahetu 
suhtlemine loob iga päev inimestes 
turvatunnet, siis riskide õige hindami-
ne ja ohumärkide otsimine mõjutab 
otseselt vahetut turvalisust. Selles, et 
veebikonstaableid on Eestile ja polit-
seile vaja, ei kahtle keegi. 

„Kõige ägedam on näha, kuidas 
ohuhinnangus ette hoiatatud ning selle 
info pealt prefektuuris õigesti maan-
datud olukord laheneb ilusasti. Või 
kuidas mingitest teabekildudest tekkib 
koos uurijate ja teiste kolleegide hea 
tööga tervik, mis jõuab kas kohtusse 
või on aluseks edasisele tööle. Eesti riik 
ja inimesed väärivad seda, et politsei 
kasutaks turvalisuse tagamisel parimat 
teadmust ning sotsiaalmeedias targalt 
tegutsedes saame seda teadmust luua,“ 
märgib Toomas Kuuse. 

  
Tuuli Härson

kommunikatsioonibüroo

Riik ja meedia  
peavad olema  

tugevad, usaldus-
väärsed ja läbipaistvad   
võimalikult paljude  
inimeste jaoks.

sate teemade kohta. Riik ja meedia 
peavad olema tugevad, läbipaistvad 
ja usaldusväärsed võimalikult paljude 
inimeste jaoks. Inimese enda kätes on 
võimalus küsida, sotsiaalmeedia sisus 
pigem alati kahelda ning püüda esita-
tavat „tõde“ kontrollida ka rühmavä-
liste allikate kaudu.“

Politseinike trollimine  
kui omaette eesmärk 

Politseinike hulk, kes lisaks veebi-
konstaablitele oskaksid sotsiaalmee-
dia tohutu infopanga enda kasuks 
tööle panna, pole veel paraku suur. 
Veebikonstaablid rõhutavad, et igal 
politseinikul on turvalisuse tagamisel 
sotsiaalmeediast kasu. „Kolleege abis-
tades näen, kui palju lihtsaid võima-
lusi jääb kasutamata, sest politseinik 
ütleb, et teda ei huvita sotsiaalmee-
dia ja ta ei kavatse sinna kontot teha. 
Inimlikult saan sellest aru, aga kujuta-
ge ette, et keegi näiteks keeldub talle 
endale olulist infot kogumast telefo-
nitsi. Sotsiaalmeedia on samasugune 
suhtlusvahend – tavaline päriselu ja 
töö osa. Enamikul politseinikest oleks 
sotsiaalmeedia kontost töös kasu ning 
piirkonnapolitseinikul on nime ja näo-
ga konto hädavajalik, vastasel korral 
ta lihtsalt ei tea, mis kogukonnas ja 
inimestega toimub,“ kõneleb Jana. 

Toomase sõnul teavad noorema 
põlvkonna politseinikud sotsiaalmee-
diast oodatult rohkem. „Noorsoopo-
litseinikud oskavad jälgida oma kõu-
rikuid ning piirkonnapolitseinikud 
suudavad näiteks Instagrami piltide 
järgi teha kindlaks öösiti alevi vahel 
rallivaid seltskondi, kuid paljudel jääb 
see töö aja ning harjumuse või huvi 
puuduse taha. Kui politseinik on aas-
taid kogunud tõendeid ja infot füüsili-
sest maailmast ning ise pole sotsiaal-
meediaga sina peal, siis ongi keeruline 
tulla uude keskkonda tõendeid või in-
fot taga ajama,“ nendib ta.  
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Viimasest laste netikäitumise uuringust 
selgub, et täiskasvanud ja lapsed saavad piiran-
gutest ja ohtudest aru erinevalt ning paljusid 
muresid vanematega ei arutata. Digisuhtlus nii 
oma tutvusringkonna, õpetajate kui ka päris 
võõrastega on üha levinum. Uuringu tulemusi 
kommenteerib kommunikatsioonibüroo 
politseileitnant Maarja Punak. 

Viisaastaku kaupa tehtav las-
te ja noorte uuring „EU Kids 
Online“ on põhjalik sissevaa-

de 9–17aastaste netikäitumisse, kuid 
annab vihjeid ka täiskasvanute digi-
teadlikkuse kohta. Koos Eesti vastaja-
tega on küsitletud noori 25 Euroopa 
riigist ning viimased tulemused aval-
dati 2019. aasta alguses. 

digi- 
  suhtluse

Laste

tähtsus kasvab

Maarja Punaku sõnul on kõige 
kõnekamad tulemused seotud laste 
ja vanemate erineva arusaamaga ne-
tisuhtlusele seatud piirangutest. Enda 
sõnade kohaselt piirab 63% vanemaist 
laste netis viibimise aga, kuid seda 
kinnitab ainult 37% vastanud noor-
test. „Võib oletada, et peaaegu poo-
led lastest, kelle puhul vanem üritab 

rakendada mingit ajalist piirangut, ei 
ole sellest aru saanud ega hoolinud või 
on võtnud seda pigem soovituse kui 
päris keeluna,“ ütleb Maarja. Sama 
muster avaldub ka internetiohtudest 
rääkimises. Koguni 92% lastevanema-
test ütleb, et räägib kodus veebi ja sot-
siaalmeediaga seotud teemadel, kuid 
üksnes 54% lastest märgib, et vanem 
seda päriselt ka teeb. 

On tähtis, et laps julgeks 
täiskasvanult abi otsida

„Ilmselt venitab need käärid nii suu-
reks ka üldine kasvatuspsühholoogia, 
kuid interneti puhul oskan tähelepanu 
juhtida kahele nüansile: 1) kas see jutt, 
mida lapsevanem ise netiohtudest teab 
ja rääkida oskab, on veenev ja kõne-
tab last; 2) rääkimisel ja rääkimisel on 
vahe sees. Kui laps ei saa aru, et käi-
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UURING

ka pornograafiline sisu. Maarja sõnul 
on need asjad, mida lapsed näevad ja 
vaatavad, kuid mille hirmutavast või 
kaasatõmbavast mõjust vanematega ei 
räägita. „Lapsed saavad aru, et sellis-
te videote vaatamine ei ole hea, samas 
tekitab see hulga emotsioone või küsi-
musi. Kui laps eeldab, et vanem hak-
kab teda häbistama või hurjutama, siis 
ta otsib lahendusi ja vastuseid sealtsa-
mast internetist.“ 

Kiusamise puhul valdab last Maar-
ja arvates samuti eelkõige häbi- ning 
lootusetusetunne. „Seda valu, mida 
tunneb noor inimene, keda igal pool 
jälitavad mõnitavad fotod, alandavad 
grupivestlused ning julmus, on varase-
mate põlvkondade inimestel keeruline 
mõista. Vanasti sai minna koju või 
trenni ning kiusamine ei tulnud sinna 
järele. Praegu võib see toimuda öö-
päeva ringi, ning kui laps hoiabki sot-
siaalmeediast eemale, siis mingil hetkel 
kontole sisse logides on kogu alandav 
vestlus ikkagi talle näha,“ kirjeldab ta. 

Noorte sissepoole elatud murest ja 
valust, millega kuidagi toime ei tulda, 
kõneleb ka enesevigastamise sagenemi-
ne. „Enda lõikamise otsuse tegemisele 
aitab mõistagi kaasa sotsiaalmeedia, 
kust leiab väga lihtsalt videoid, kus 
noored õpetavad ja julgustavad endale 
viga tegema. Viimase kahe aasta jook-
sul olen näinud kaht Eesti noort end 
otse-eetris lõikumas ning kooli, kus 
enda vigastamine pole teemaks olnud, 
mina ei tea,“ ütleb ta. 

Netis suheldakse  
palju võõrastega

Piirangute ja ohtudest rääkimise täht-
sus puudutab peale arvuti ja panga-
konto turvalisust ka kokkupuudet 
halbade kavatsustega inimestega. Ligi 
40% 13–17aastastest leiab vähemalt 

digi- 
  suhtluse
tähtsus kasvab

suuremasse ohtu kui otse koju minnes. 
Netimuredega on selles mõttes hullem-
gi, et kui lapse öine äraolemine paistab 
kohe välja, siis sotsiaalmeedia ajastul 
võib oht realiseeruda ka juhul, kui laps 
on justkui kukupai ja oma toas.“ 

Maarja väitel on lapsevanema 
kohustus teha lapsele selgeks, et mis 
iganes juhtub, ema või isa tuleb talle 
öösel ükskõik kuhu järele ning aitab 
lahendada ükskõik kui suure jama in-
ternetis. „Paraku kipub minema nii, et 
vanemad oskavad küll hoiatada ja ka 
pahandada, aga julgustamine abi küsi-
miseks jääb tagaplaanile ning seetõttu 
ei julge lapsed vahel ka ausalt asjadest 
rääkida.“

Noorte sissepoole elatud 
mure ja valu

Uuringu tulemuste kohaselt jättis nel-
jandik lastest, kes kogesid viimase 
aasta jooksul internetis midagi häiri-
vat, selle täiesti enda teada. Nendest 
lastest, keda on internetis kiusatud, ei 
rääkinud sellest kellelegi 36%. 

Häiriv materjal, millega lapsed 
kokku puutuvad, on näiteks enda 
lõikamise videod, otseülekanded ini-
meste hukkamisest, loomapiinamise 
videod ning nooremate laste puhul 

mas on tõsine vestlus 
ning vanem tahab talle 
südamele panna, et kui 
midagi juhtub, siis on 
ta valmis last kuulama 
ja aitama, on see mõt-
tevahetus sisulise mõju-
ta,“ lausub Maarja. 

Maarja Punaku arvates on tema 
südameasjaks teha lapsevanematele 
selgeks, et ohtudest tuleb rääkida, kuid 
kõige tähtsam on, et laps julgeb täis-
kasvanult abi otsida. Ta toob võrdlu-
sena esile noorte alkoholitarvitamise, 
millega politsei iga päev kokku puu-
tub: „15aastane saab väga hästi aru, et 
ta ei tohi alkoholi tarvitada, ning kar-
dab karistust, mis purjus peaga koju 
saabumisele järgneb. Seetõttu hulgub 
ta kaineks saamiseni linnas või läheb 
juhusliku tuttavaga võõrasse korteris-
se, pannes ennast sel moel mitu korda 

lastest kasutab internetti iga 
päev vähemalt ühest seadmest.97%

Eesti lastest käib mobiil
telefoniga internetis, 
2010. aastal 
tegi seda 

86% 

31% 

Maarja Punak
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vähemalt korra nädalas internetti õpe-
tajaga suhtlemiseks. Maarja meelest 
on positiivne see, et suure tõenäosu-
sega julgevad lapsed netis õpetajatega 
rohkem muredest rääkida ning õpila-
se-õpetaja suhe muutub usaldusliku-
maks. Negatiivse poole pealt toob ta 
esile aga õpetajate kiusamise: „Kui 
õpetaja lisab lapse Facebookis sõbraks 
või on konto avalik, siis kasutatakse 
seal olnud isiklikku materjali ära ka 
õpetaja alavääristamiseks. Samuti on 
juhtumeid, kus vanemad kasutavad 
sotsiaalmeediat õpetajale just mitte 

kõige viisakama tagasiside 
andmiseks. Võib eeldada, et 
koolid peavad lähiajal enda 
jaoks selgeks mõtlema, kuidas 
toimub õpetajate ja õpilaste 
veebisuhtlus, nii et positiiv-
ne jääks alles, kuid õpetajale 
oleks tagatud privaatsus ning 
õigus puhkeajale.“ 

Äppide allalaadimise  
kolm põhitõde

Arvutite ja nutiseadmete turvalisena 
hoidmiseks on tähtis, et vanemad os-
kaksid selgitada nii ohte kui ka lahen-
dusi viiruste ja pahavara vältimiseks. 
Uuringu kohaselt oskab 90% lastest 
installida äppe, kuid allalaadimise ot-
sus tehakse vaid sellest lähtudes, kas 
rakendus on tasuline. Maarja sõnul 
on äppide laadimisel põhitõed, mida 
võiksid teada kõik. „Turvalisuse mõt-
tes on tähtis jälgida kolme põhitõde: 

korra kuus internetist uusi tuttavaid. 
See tähendab, et suheldakse inimeste-
ga, kelle tegelik identiteet ja kavatsu-
sed on lapsele teadmata. „Füüsilises 
maailmas teavad noored väga hästi, 
et võõraste inimestega ei tohiks suhel-
da. Internetis võib täiskasvanu veeta 
nädalaid, valetades end lapsega sama-
ealiseks, ning süsteemselt luua lapsega 
suhte, mis ühel hetkel võimaldab välja 
pressida sobimatu foto või kohtumi-
se. Netivõhikust emale-isale võib see 
tunduda filmilik stse-
naarium, aga sääraseid 
inimesi on ka eestikeel-
setes keskkondades 
päris palju,“ nendib 
Maarja. 

Mõnikord räägivad 
lapsed võõrastega ne-
tis ka täiesti teadlikult 
ning meelega seatud 
piire ületades. „Üks 
drastilisem näide oli viienda klassi 
noortest, kes hakkasid teadlikult suht-
lema mehega, kelle nime guugeldades 
said nad teada, et mees oli lapse vä-
gistamise eest vangis olnud,“ lausub 
Maarja. Uuringus tunnistas 39% vas-
tanud noortest, et eiravad lapsevane-
ma jagatud netikasutuse soovitusi, 
mis Maarja sõnul ei tähenda kindlasti, 
et seda ei tasuks teha. Lootust andev 
trend on, et viis aastat tagasi tehtud 
uuringu tulemustel oli soovituste eira-
jaid 44%. 

Netisuhtlust on  
tavaline suhtlus

Praegused lapsed ja noored ei eris-
ta netisuhtlust tavalisest suhtlusest. 
Näiteks kasutab neljandik noortest 

lastest on internetis  
suhelnud kellegagi, keda 
nad ei ole kunagi sil-
mast silma kohanud. 

Laste hulgas on kõige populaarsemad igapäevased netitegevused 
seotud meelelahutusega: videote vaatamine (80%), muusika 
kuulamine (69%) ja online-mängude mängimine (41%).  
Olulisel kohal on ka suhtlus ja sotsiaalvõrgustikud.

lastest on  
viimase 

aasta jooksul kogenud 
kiusamist. 

46%

23% 

nendest lastest hoidis 
selle enda teada.

15–17-aastastest lastest on 

30%
27% 

viimase aasta jook-
sul näinud internetis 
midagi häirivat. 
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laadimiste arvu, hinnet või reitingut 
ning kommentaare. Kui nendes esineb 
mingigi ohumärk, siis tasub rakendus, 
ükskõik kui ahvatlev see pole, laadi-
mata jätta.“

Allalaadimiste arv võiks lapse tele-
fonis olevatel mängudel olla suurem kui 
10 000. Sellest väiksem kasutajate arv 
kõneleb puudustest kasutusmugavuses 
või mängu toimimises, kuid mõned 
vead võivad ohustada ka turvalisust. 
Näiteks võidakse mängu kasutamisega 
nõustudes hakata jagama kasutaja and-
meid, sh asukohta vms. Äpipoodides 
on rakenduste juures sageli ka kasuta-
jate hinded. Seejuures tuleb arvestada, 
et osa väga headest hinnetest võib olla 
tehislikult loodud, mistõttu võiks kaht-
lust tekitada ka vähem tuntud rakendu-
se ülihea hinne. Veebikonstaablid soo-
vitavad lastel laadida telefoni mänge, 
mille hinne on neli või üle selle. 

Hea võimalus rakenduse kasutus-
kindlust hinnata on ka kommentaarid. 
Ohumärgid mängude puhul on tele-
foni hangumine, mängu enda tõrked, 
ent ka telefoni kuumenemine raken-
dust kasutades. Mängida tasub ikkagi 
neid mänge, mis töötavad ja pole tele-
fonile kahjulikud. 

Muutuvad noorte 
suhtlusharjumused

Netikäitumise uuringud aitavad ka 
politseil oma tööd paremini plaanida. 
2011. aastal alustas esimene veebi-
konstaabel Facebookis küberkiusa-
mise teemal lastele nõu andmist. Tol 
ajal ei olnud kahtlust, mis keskkonda 
lapsed kõige enam kasutavad ning 
kus on neil politseiga kõige mugavam 
suhelda. Praegu väheneb Facebooki 
kasutamine noorte seas pidevalt ning 
üsna pea tuleb veebikonstaablitel leida 
uus viis sääraste noortega suhtlemi-
seks, kes kasutavad muid sotsiaalmee-
dia platvorme. Neid keskkondi on aga 
sadu ning Facebookiga sarnast turu-
liidrit näha pole. 

Maarja lisab, et platvormide kõr-
val muutuvad ka noorte suhtlusharju-
mused. „Üha enam tehakse audio- ja 
videokõnesid, vahetatakse omavahel 
klippe ning postitatakse blogide ase-
mel vlogisid. Võibolla on ka politseil 
paari aasta pärast hoopis vaja luua 
koht, kuhu noored esitaksid videokü-
simusi ning veebikonstaablid annaksid 
videovastuseid,“ arutleb ta. 

Kuna netikeskkonnad ja -käitumi-

ne muutuvad kiiresti, siis tuleb politseil 
pidevalt uuendada ka ennetussõnu-
meid. Üks viis nende paikapanemiseks 
on uuringu tagasiside. „Viis aastat ta-
gasi ei olnud lasteaialastel nutitelefone 
ja keegi ei küsinud libauudiste või va-
leinfo kohta. Praeguseks on nutisead-
mete kasutajad üha nooremad ning 
pettused või meelsuse valedega mõju-
tamine kahjuks interneti pärisosa. Uu-
ringu tulemuste järgi võiksime loen-
gutesse tuua rohkem päriselunäiteid 
netiturvalisuse ja halbade juhtumite 
lahendamise kohta ja juhiseid, kuidas 
tegelda häiriva materjaliga, ning jaga-
da lapsevanematele rohkem julgustust 
ja soovitusi.“

Nutimaailmaga sama sammu käia 
on ka politseinikele raske ülesanne 
ning TikToki, LiveMe ja tuhande muu 
rakenduse seas pole võimalik orien-
teeruda. „Abi on sellestki, kui tunda 
peamisi soovitusi ja ohte. Samas ei 
tohi unustada ka kõike head, mis on 
internetiga seotud. Liikluspolitseinik 
näeb iga päev tuhandeid korralikke 
liiklejaid ning teab, et norme riku-
vad tegelikult vähesed. Netikäitumise 
uuringud on hea peegel selle kohta, 
et ka netis on kindlasti oma tõsiseid 
probleeme, kuid kasutajate üldarvu 
vaadates ei saa mõistagi öelda, et kogu 
sotsiaalmeedia oleks kurjast,“ ütleb 
Maarja Punak. 

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroo

Allikas: Sukk, M., Soo, K. (2018). EU 
Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu 
esialgsed tulemused. Kalmus, V., Kurvits, 
R., Siibak, A. (toim). Tartu: Tartu Ülikool, 
ühiskonnateaduste instituut

lapsevamatest tõdes,  
et vestlevad lapsega 
sellest, mida too inter-
netis teeb, kuid ainult

lastest  
lei dis, et  

vanem räägib temaga 
sellest mõnikord või sageli.

92%

54% 
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Lähedastele on selline ootamatu 
sündmuste käik müsteeriumiks. 
Maiu omatahtsi ära ei läheks. 

Ta armastab kindlat rutiini. Igal hom-
mikul seab ta oma hallikahused juuk-
sed sama klambriga kuklale kinni. Kui 
saaks, kannaks ta ka iga päev sama 
punase-siniseruudulist kleiti. Pisike 
korrusmajade vahel paiknev korter on 
tema kindlus, kust Maiu käib ära ai-
nult 500 meetri kaugusele poodi ning 
sedagi rangelt hooldaja saatel. Maiu 

Otsingutel Otsingutel 
aitab aju
Soliidses eas proua Maiu (nimi muudetud) teab, 
et tema tervis on liialt nõrk üksinda kodust 
välja minekuks. Lühikese jalutuskäigu kaugusel 
olevasse kauplussegi läheb ta alati kokkulepitud 
ajal koos hooldajaga. Nii on olnud juba aastaid. 
Tänavaid ta pelgab. Seal on Maiu sõnul liiga palju 
ohte. Kuigi proua on muust elust paljuski irdunud, 
näib kõik olevat siiski korras. Kuni ühel hetkel on 
ta oma kodust jäljetult kadunud.

mõistab, et kui aegu tagasi tema lühi-
mälu halvenes, ei saa enam uisapäisa 
ringi seigelda. Äkitselt tühjaks jäänud 
korter, kust proua kadumisest ühtki 
selgitust ei leia, annab põhjust arvata, 
et Maiu on hädas ja vajab abi. 

Otsimine algab infost

Häirekeskuse laual heliseb telefon. 
Politseini jõuab info, et arvatavalt on 
proua Maiu juba möödunud päeval 

oma kodust nagu vits vette kadunud. 
Kuhu ja miks, pole teada. Proualt en-
dalt ka pärida ei saa, sest mobiiltele-
foni usku ta ei ole ning on seni truuks 
jäänud vaid lauatelefonile. Vestlusest 
hooldajaga selgub, et alles eile rääkis 
Maiu nagu ikka argistest asjadest ja 
muust tühjast-tähjast. Muremõtteid 
ega plaani oma harjumuspärasest elu-
rütmist taganeda tal ei olnud. 

„Sellises olukorras on politsei-
korrapidaja esimene ülesanne saada 
rohkem infot, mille põhjal analüüsida 
kadumise üksikasju ning planeerida 
politsei võimalikud tegevused. Kõige 
raskem on seejuures küsimus, kas ini-
mene üldse vajab politsei abi ning kui 
kiiresti on vaja tegutseda. Vale hinnan-
gu andmine tähendab, et kui inimene 
ohus ei ole ja abi ei vaja, hõivatakse 
otsingule suured politseijõud, nii et 
teiste väljakutsete teenindamine võib 
kannatada. Kui ohuhinnang on aga 
liiga madal, võib see ohtu seada abi-
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OTSINGUD

dab korrapidaja Martinson politsei-
töös hallatavaid infoallikaid.

Info ei tule hõbekandikul

Proua Maiu elab tiheda asustusega 
linnaosas, kus naabrite valvas pilk 
saadab nii kohalikke kui ka võõraid. 
Eakamad eided ja taadid on end sageli 
sättinud sirelipuu alla pingile istuma 
ning patrullivad seal sedasi kogu päe-
va päikesetõusust loojanguni. Mõni 
jälgib õues liikujaid tundide viisi toa-
aknast. Mänguväljakuil siblivad lap-
sed, väiksematel saatjateks vanemad. 
Võiks arvata, et inimeste aktiivne lii-
kumine ja tugev naabrivalve ei anna 
siin kellelegi võimalust märkamatuks 
jääda. Ometi ei tea keegi Maiust tema 
kortermaja või ka kodupoe ümbruses 
mitte midagi. Ka Maiu korteris on 
kõik sedasi nagu alati. 

Kõigi teiste kõrval pälvib politsei 
tähelepanu Maiu poeg, samuti juba 
soliidses eas mees, kes käib aeg-ajalt 
ema juures ööbimas. Temagi väidab, 
et pole Maiut näinud ega tea, kus ta 
olla võiks. Vestlus Maiu pojaga jääb 
esiti lühikeseks, sest elu allakäigutrepi-
le sattunud mees on peagu kogu oma 
vara andnud alkoholile ning on neil 

vajaja tervise või isegi elu,“ selgitab 
politseikorrapidaja Ago Martinson. 
Milline prioriteet ühele või teisele ka-
dumisjuhtumile anda, selgub igast in-
fokillust, mis hädaabikõne laekudes ja 
selle järel õnnestub koguda.

„Hulk kontakte, kellele helistada, 
ja ridamisi küsimusi, mida igaühelt 
vaja uuesti pärida, on ainult üks osa 
korrapidaja suurest töökoormusest. 
Kui ühe käega kogume infot, kus ka-
dunud inimene võiks olla, siis teise 
käega välistame samal ajal kohti, kus 
teda kindlasti ei ole. Näiteks kontrol-
lime esmajärjekorras haiglate nimekir-
ju, ka kainestusmajas ja varjupaigas 
viibijad. Veel kogume infot inimese 
võimalike elupaikade kohta rahvas-
tikuregistri, äriregistri, haigekassa ja 
teiste asutuste andmebaasidest. Samas 
saadame välja esimese politseipatrulli, 
kes saab ülesandeks põhjalikult kont-
rollida kadunud inimese elupaika või 
viimast kohta, kus teda nähti,“ kirjel-

päevil nii pilditu, et ei saa ega soovi 
korravalvuritega koostööd teha. Me-
hele antakse aega pea selgeks puhata 
lootuses, et ehk meenub talle midagigi, 
mis Maiu leidmist hõlbustaks.

Kui lähedastelt ja kogukonnast 
abistavat infot saada ei õnnestu ning 
kõik viitab endiselt, et inimene ei ole 
vabatahtlikult lahkunud, pannakse 
töösse järgmised info hankimise viisid. 
„Abipalve avaldamine meedias on üks 
võimalusi vihjete ja lisainfo kogumi-
seks. On kordi, kus meedias avaldatud 
abipalve peale ei tule ühtki abistavat 
juhtlõnga. Mõnikord piisab aga ühest 
meediakajastuse toel saadud vihjest, 
et kadunud inimene leida. Teinekord 
saab politsei ka sadu vihjeid, ning kui 
need analüüsitud on ja olemasolevatest 
pusletükkidest on püütud pilti üht- ja 
teistmoodi kokku sobitada, võib kogu 
mahukas töö siiski tulemust andmata 
liiva joosta. Seda põhjusel, et polit-
seini jõudvad tähelepanekud ei ole 
tegelikult seotud otsitava inimese või 
tema kadumisega,“ selgitab otsingute 
korraldamisega sagedasti kokku puu-
tunud politseikapten Ottomar Virk. 
Iga selline vihje läbib politsei tiheda 
kontrolli ning nõuab üksjagu aega.

Ka Maiu kadumisest jõuab uu-
distesse politsei abipalve, et jagataks 
infot, kui keegi on Maiut näinud. Po-
litsei kogemus näitab küll, et lootus 
edasiviivat teavet saada on napp, kui 
kadumise põhjus, liikumise suund ja 
viis on teadmata. Ometi väärib iga 
õlekõrs proovimist. Uudise peale, et 
politsei otsib kadunud Maiut, tuleb se-

Abipalve avalda-
mine meedias on 

üks võimalusi vihjete ja 
lisainfo kogumiseks. 

GPSidega varustatud 
ahelikuga kammitakse läbi 

maastik, et leida otsitav või 
välistada tema viibimine 

otsingusektoris.

Kui ühe käega kogub politsei infot, kus 
kadunud inimene võiks olla, siis teise käega 

välistab kohti, kus teda kindlasti ei ole.
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dapuhku ainult üksainus vihje. Linna-
servas elav helistaja usub, et nägi päev 
varem Maiuga sarnanevat naist. Huvi-
pakkuva detailina märgib ta, et proua 
olevat järel vedanud ratastel kohvrit. 
Müsteerium saab hoogu juurde. Kui 
see tõesti oli Maiu, kuhu ja miks ta 
kohvriga läks? Lähedased ei suuda 
politsei pärimise peale meenutada, et 
Maiul mõnd ratastel kohvrit üldse ku-
nagi olnuks. 

Valvekaamerad  
ei ole võluvits

Politsei kaalub võimalust, et tegu võis 
olla siiski otsitava naisega. Kuna proua 
võimalik liikumissuund on teada, alus-
tatakse pikka ning mahukat tööd vi-
deokaamerate salvestusi kogudes ja 
analüüsides. Ühelt poolt annab video-
pilt võimaluse veenduda, kas tegu ikka 
oli Maiuga. Teiselt poolt selgitab sal-
vestus naise edasist teekonda. Kümnete 
tundide kaupa tööd videosalvestustega 
jookseb taas rappa. Ühestki kaamerast 
kohvriga prouat läbi ei jookse ning lin-
naservas, kus teda arvatavalt nähti, val-
vekaameraid lihtsalt ei ole. 

„Tihti arvatakse, et 
kõik tänavad on valve-
kaameratega palistatud 
ning salvestustelt on 
näha iga inimese liiku-
mine ja rohkemgi veel. 
Tegelikkuses on mõnel 
ettevõttel kaamera mu-
laažid, teistel kaamerad ei salvesta või 
on suunatud tänavalt eemale. Ka sal-
vestuste kvaliteet võib olla nii kasin, et 
pildil on näha üksnes kulgevad uduko-
gud. Kui kaamerapildid on kvaliteet-
sed, nõuab nende analüüs politseilt tõ-
sist tööd, sest iga kaamerapilti sattuva 
inimese puhul tuleb välistada, et tema 
ei ole otsitav,“ märgib politseikapten. 
Kaamerasalvestused on üks võimalus 
lisainfot saada, aga ülemäära palju 
lootusi neile alati panna ei saa. 

Vahepeal on meediakajastuse peale 
politseiga ühendust võtnud vabataht-
likud, kes soovivad ulatada abistava 
käe ja maastiku läbi kammida. Kuigi 
eesmärk on õilis ja tahe suur, napib sel-
leks infot, kuhu täpsemalt vabatahtlik-
ke prouat otsima saata. Igaks juhuks 
vaadatakse siiski üheskoos veel kord 
üle proua koduümbrus, iga põõsaalu-

ne ja jõekallas. Prouast pole aga ühtki 
jälge. Ööpäev pärast Maiu kadumist 
pole endiselt teada, kas ta liikus jalg-
si või sõidukiga, omapäi või kellegi 
saatel. Viimast võimalust on politseil 
põhjust kahtlustada aina enam, sest 
ühe memme haihtumine päise päeva 
ajal tihedalt asustatud piirkonnas on 
pehmelt öeldes kas kummaline või siis 
kuritegelik.

Analüüsitakse varasemat 
käitumismustrit

Kulisside taga kõrvalisele pilgule näh-
tamatult jätkab politsei info kogumist 
ja analüüsimist. „Kui kadunud inime-
sel on varasemaid kokkupuuteid po-
litseiga, saab vahel neidki juhtumeid 
uurides olulist lisateavet. Näeme va-
rasematest väljakutsetest, kus ja kelle-
ga ta on aega veetnud, kas on olnud 

konflikte või kas inimene on ka varem 
niiviisi kadunud või ohtu sattunud. 
Suurt tuge pakuvad seejuures piirkon-
napolitseinikud, kes teavad oma vallas 
või linnaosas suurt osa inimestest. Iga 
selline infokild aitab hinnata, miks 
inimene võis kaduda ja mis on tema 
liikumispiirid,“ räägib politseikapten 
Virk. Proua Maiu on aga üks vähestest 
eranditest. Tal ei ole politseiga ühtki 
varasemat kokkupuudet ning igalt alli-
kalt kostab raudkindel veendumus, et 
Maiu ei läheks omapäi iial kodust ära. 

Politsei võtab taas tugevamalt pih-
tide vahele proua Maiu poja. Viimane 
lülitab aga järjepidevalt politseilt saa-
dud telefonikõned kinni. Aina enam 
hakatakse keskenduma versioonile, et 
Maiu kadumise taga võib olla tema 
poeg. Motiivina kaalutakse poja soo-
vi vabaneda temaga tõrelevast emast 

Iga kaamerapilti sattuva inimese 
puhul tuleb välistada, et tema ei ole 

otsitav. Otsimise kogemus ja vilunud silm 
on väga tähtsad.

Abistavat infot  
hangib politsei ka  
suhtluses kogu- 
konnaga.

Otsingutel on esimeseks väljakutseks saada enam 
 infot, mille põhjal analüüsida kadumise üksikasju 
ning planeerida politsei ja vabatahtlike tegevused.
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ja saada enda nimele Maiu korter. 
Kriminaalpolitsei paneb hoobilt töös-
se oma info hankimise viisid, teeb 
läbiotsimisi ja kontrollib põhjalikult 
mehe tausta. Mahukas töö aga tõen-
deid võimaliku kuriteo kohta ei anna. 
Kahtlused jäävad. 

Üksainus infokild  
võib viia sihile

Olgugi et Maiu poeg pole vahepeal 
kainemaks saanud, kuulatakse ta 
taas kord üle. Politsei hindab, et kui 
keegi midagi Maiust teab või tema 
leidmiseks abistavat infot saab anda, 
on see tema poeg. Tundide viisi vest-
lust ei vii pealtnäha kusagile, kuni 
mees väsib mantrast, et ta ei oska 
midagi öelda. Mees mainib moka 
otsast, et emal oli linnaservas üks 

vana majapidamine, tema lapsepõl-
vekodu. Teadmata, kas sest mõtte-
välgatusest sünnib edu, kammitakse 
politseikoeraga majapidamise ümber 
olev maastik läbi. Suuri lootusi siis-
ki ei ole, sest hoone on mahajäetud 
ja kümmekonna kilomeetri kaugusel 
linnakorterist, naise liikumisvõime 
olla aga väga piiratud.

Esimesed tunnid maastikul ei anna 
tulemust. Politseikoer saab aina uuesti 
käskluse „Otsi!“ ning läbi vaadatakse 
piirkonnas järvekaldad, pajuvõsa ja 
kuusemets. Äkki sätib koer end enese-
kindlalt ühte kohta istuma. „Esiti näis, 
et koer on väsinud, tunde otsimist oli 
juba seljataga,“ kirjeldas piirkonna-
politseinik Arno Kits. Tihnikut aina 
uuesti läbi vaadates märgati lõpuks 
heina sees lebavat inimest. „Elumärke 
ta ei näidanud, aga kui sirutasin käe 

tema kõrval olnud rahakoti järele, 
tõusis äkitselt naise rinnakorv. Alguses 
arvasin, et viirastus. Aga ei, ta hingas-
ki,“ meenutab piirkonnapolitseinik. 
Rahakoti sisu uurides selgus, et tegu 
on proua Maiuga. Ja kuigi ta seis oli 
kriitiline, oli ta ikkagi elus. 

Tagantjärele saadi selgust, et proua 
mäluprobleemid olid andnud talle 
tõuke kodust omapäi lahkuda ning 
ette võtta pikk teekond oma kunagisse 
majapidamisse. Kuidas ta nii pika tee 
omal jalal söömata ja joomata läbi tegi 
ning nädalapäevi hiljem ellu jäi, see on 
ime.

Tarka plaanimist  
toetab tarkvara

„Maiu leidmise nimel töötas näda-
lapäevi sadakond politseinikku, ent 
tulemuseni viis üks infokild, kaks 
politseinikku ja üks teenistuskoer,“ 
nendib piirkonnapolitseinik. Umbes 
poolesajal korral aastas nõuab kadu-
nud inimese leidmine aga mastaapset 
maastikuotsingut. Siingi kehtib loogi-
ka, et enne kogub politsei info, selgi-
tab tõenäolise otsinguala ning alles siis 
kaasatakse lisajõud, kellega ahelikes 
maastikule otsima minna.

Vabatahtlike otsijate seas paistab 
analüüsi põhjal süsteemse otsimisega 
silma pääste- ja otsingurühm ESTSAR, 
kes on igal võimalusel politseile suu-
reks abiks. Nad kasutavad maas-
tikuotsingutel tarkvara SARTrack. 
„SARTrack on üks väheseid toimivaid 
tasuta tarkvaralahendusi, mis aitab 
algandmetele tuginedes planeerida ot-
singualasid. Sisestades süsteemi, millal 
ja kus otsitavat viimati nähti, tema 
soo, vanusevahemiku, terviseseisundi, 
liikumiskiiruse ja muud parameetrid, 
pakub SARTrack tõenäolisusele tugi-
nedes võimalikud otsingualad. Tundi-
de või ka päevade möödudes laiendab 
süsteem jooksvalt otsinguala, arvesta-
des võimalust, et otsitav inimene liigub 
aina edasi,“ kirjeldab ESTSARi üks 
eestvedajaid Raido Kimmel.

Tõenäolisemate otsingualade hin-
damisel tugineb tarkvara tuhandetele 

Pääste- ja otsingu-
rühm ESTSAR  

on igal võimalusel  
politseile suureks abiks. 

Kui on põhjust arvata, et  
kadunud inimene on maastikul 
hätta sattunud, käivitab  
politsei otsingud maastikul .
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eri riikide otsingutulemustele, mida 
süsteemi kasutajad jooksvalt sisesta-
vad. Nende seas on nii vabatahtlikke 
kui ka politseinikke. Samas on nüüd 
ESTSAR järk-järgult süsteemi kand-
nud ka Eesti oludes korraldatud ot-
singute tulemusi. Mida rohkem neid 
sisestada, seda tõsimeelsemaid tule-
musi hakkab süsteem pakkuma, ar-
vestades kohaliku piirkonna eripära 
ja abivajavate isikute keskmisi käitu-
mismustreid. „Midagi ennekuulmatut 
ses tarkvaras ei ole ning soovi korral 
saab vabavara kasutada igaüks. Küll 
peaks arvestama, et SARTrack ei ole 
lahendus, mis otsemaid kadunud isiku 
asukohale osutab. Ka kõige parema 
tahtmise juures ei suuda ükski süs-
teem ette näha inimkäitumist, mistõt-
tu on SARTrack meie töös ennekõike 
toeks,“ rõhutab Kimmel. 

Kadunud inimese otsimine 
eeldab kogemusi

Kui maastikult leitakse kadunud inime-
sele kuuluvaid esemeid või muid juht-
lõngu, märgitakse needki SARTrackis 
kaardile ning süsteem arvutab saadud 
infost lähtuvalt taas järgmise otsingu-
ala või piiritleb olemasolevat otsingu-
raadiust. „Meile on SARTracki ana-
lüüsist palju tuge olnud. Näeme oma 
kogemusest, et ligemale 80% juhtu-
dest on SARTrack otsinguala õigesti 
planeerinud. Sellest üksinda aga ei 
piisa, sest kui raskel võsasel maastikul 
tuleb läbi kammida ka ruutkilomeetri-
ne ala, hakkab rolli mängima otsijate 
kogemus, nähtavus, töö põhjalikkus 
ning palju muud,“ märgib Kimmel. 
Näiteks tegi ta kord metsas katse ning 
täheldas, et kui abivajav inimene on 
pikali maas ka kergelt kohevamate 
mustikapuhmaste taga, siis ei ole juba 
viie meetri kauguselt võimalik teda 
inimsilmaga märgata. 

Ühel teisel juhul otsiti abivajajat, 
kes oli metsasel alal kõrge heina sees. 
„Inimesed, kel ei olnud otsingukoge-
must, käisid siin ja seal, ent abivajajat 
ei leidnud. Hiljem selgus, et kõrgema 
heinapuhma sisse ei taibatud vaadata, 
küll käidi ringiratast abivajaja ümber. 
Otsimise kogemus ja vilunud silm on 
väga tähtsad. Paraku on nii, et kui lä-
hedased ka kinnitavad, et koduümb-
rus on põhjalikult kontrollitud, tuleb 
professionaalsetel otsijatel see ikka-
gi igaks juhuks üle vaadata. Oleme 
näinud olukordi, kus arvatakse hästi 

teadvat, kuhu nende lähedane kindlas-
ti läheks või ei läheks. Eeldada ja see-
pärast kontrollimata jätta aga otsin-
gutel ei saa, sest abivajajad käituvadki 
teinekord täiesti etteaimamatult,“ too-
nitab Kimmel.

Eduka otsingu eeldus  
on tõene info

Tihti saab tõhusa maastikuotsingu 
korraldamisel komistuskiviks hoopis 
tõik, et otsijaile jagatud info ei vasta 
tegelikkusele. „Kahjuks pole harvad 
juhtumid, kus lähedased ei räägi täit 
tõde ning otsingute algfaasis tehakse 
seepärast vale plaan või kaotatakse 
väärtuslikku aega inimese elu pääst-
miseks. On olnud kordi, kus lähe-
dased ei suuda ilmselt šokiseisundi 
tõttu tunnistada kadumisele eelnenud 
konflikte või anda muud abistavat in-
fot. Näiteks otsisime ükskord eakat 
meest, kelle puhul ütlesid kodused, et 
härra liigub vaevaliselt kui üldse. Sel-
line teadmine andis loogiliselt hinnates 
põhjust uskuda, et maastikuotsingute 
põhirõhk tuleb määrata võrdlemisi 
väikese raadiusega ning seda siis ük-
sipulgi põhjalikult läbi kammida. Kui 
härra leiti, selgus, et ta oli lühikese aja-
ga üle rabase maastiku kümmekond 
kilomeetrit võtnud,“ räägib Kimmel.

Otsingualad tuleb 
kaardistada

Vähendamaks võimalust, et otsijad 
liiguvad abivajajast ümber või ka üle, 

Otsingutel on 
politseitöös  

põhiroll info kogu-
misel ja analüüsil.

OTSINGUD

ESTSARi vabatahtlik Raido 
Kimmel tõdeb, et otsingutel 

võib tekkida raskusi põhju-
sel, et otsijatele jagatud info 

kadunud inimese käitumise ja 
motiivide kohta ei vasta tõele.

Vabatahtlikud kaasatakse 
ajal, mil politsei on vaja-
mineva info kogunud ning 
otsinguplaan paigas.
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koolitab ESTSAR pidevalt oma 
liikmeid ning kasutab otsinguala-
de kontrollimisel BaseCampi tark-
vara. Kui kaardil on otsingualad 
märgitud, saadetakse GPSidega 
varustatud ahelik maastikule ning 
GPS joonistab täpselt üles, kes 
ja kus liikus. See annab suurema 
enesekindluse fikseeritud andme-
tena, et ala sai põhjalikult kont-
rollitud. 

Info kogumist, analüüsi ja selle 
pinnalt otsingu plaanimist ei saa 
Kimmeli sõnul kunagi alatäht-
sustada. „Olen näinud otsinguid, 
kuhu koguneb massiliselt otsijaid 
ning hakatakse pikemalt plaani 
pidamata umbropsu tegutsema. 

Hetkeks, mil politsei on vajamineva 
info saanud ja otsinguala planeerinud, 
on paljud neist juba metsas siblimisest 
nii väsinud, et kohta, kus abivajaja 
tõenäoliselt on, enam ei jaksata sama 
energiaga minna. Olen seda meelt, et 
vabatahtlikud tulekski kaasata ajal, 
mil vajaminev info on analüüsitud ja 
otsinguplaan paigas. Siis saavad ko-
hale tulnud vabatahtlikud kohe kätte 
ülesanded ega kuluta oma motivat-
siooni või aega ootamisele, juhul kui 
nad kutsumata ja liiga vara juhuslikku 
kohta kogunema hakkasid. Küsimus 
pole muidugi vabatahtlike heaolus, 
peamine on abivajaja: kui otsingutel 
infole ei tugineta ja kulutatakse aega 

juhuslike kohtade kontrollimisele, on 
iga mööduv tund üksnes abivajaja 
kahjuks,“ selgitab ta. 

Analüüs võimaldab  
ka ennetada 

Kogutud info analüüs ei ole tähtis 
üksnes otsinguid korraldades, vaid ka 
nende järel. Kogutud andmed aitavad 
paremini mõista Eestis kadunud ja ek-
sinud inimeste käitumismustreid, tõe-
näolisi viibimispaiku, liikumiskiirusi 
ja muud. Arvestades, et ainuüksi ühel 
aastal saab politsei üle 4000 teate ka-
dunud või eksinud inimeste kohta, on 
teabe hulk tohutu suur. See töö nõuab 
aga tegemist, kuivõrd iga kogutud in-

fokild võib olla abiks kellegi järgmise 
leidmisel ja päästmisel.

„Lahendame iga aasta keskmi-
selt 98% kõigist kadumisjuhtumitest. 
Neist enamiku kiiresti, osa nõuab 
rohkem aega. Hoolimata pingutusest 
jääb mõni juhtum müsteeriumiks. Sa-
japrotsendist tulemust ei ole võimalik 
pidevalt tagada, sest kui inimene on 
ka maastikul hätta sattunud, võtab 
loodus ta üsna kiirelt oma hõlma alla. 
Abivajajast ei pruugi ühtki märki järe-
le jääda,“ selgitab politseikapten Otto-
mar Virk.

Et sagedamini annavad politseile 
tööd korduvalt kadunuks jäänud ini-
mesed, panustatakse rohkem töösse 
infoga. „Talletame iga abivajaja kohta 
võimalikult palju infot. Kui kadumine 
peaks korduma, on politseil eos suu-
rem pilt tema viibimiskohtadest, kon-

taktidest ja muust. Paljudel juhtudel 
ongi kadunud inimese käitumismuster 
kordunud ning politsei jõudnud appi 
veel enne, kui on hilja. 

Ennetavat tööd teeb ka otsingu- ja 
päästerühm ESTSAR, kelle liikmed 
käivad näiteks nõu jagamas MTÜ Elu 
Dementsusega tugigrupi koosviibi-
mistel, et hoida ära just nimelt proua 
Maiu sarnaste mäluprobleemidega 
hoolealuste eksimisi.

Kristallkuul ega pendel  
ei anna vastuseid

„Inimese kadumine on tagajärg ning 
õigupoolest pole see peamine, millele 
kogu võhm panna. Igal kadumisel on 
kindel põhjus, olgu selleks mäluprob-
leemid, tahtlik lahkumine, eksimine, 
suitsiid, õnnetusse sattumine või muu. 
Politsei eesmärk on ennekõike enneta-
da sääraseid juhtumeid või teha nõnda 
paljugi, et kui on vaja otsida, kulgeks 
see töö võimalikult ladusalt,“ selgitab 
politseikapten Virk. 

Mis võiks tagada aga selle, et iga 
kui viimane kadunud inimene üles lei-
taks? „Politseinike ning koostöövalmi-
te vabatahtlike kogemused ja tööva-
hendid on head, nurisemiseks põhjust 
ei ole. Kui aga millestki unistada, siis 
võtaksime oma tiimi selgeltnägija, kes 
meile otsingutel ja iseäranis keerulise-
mate müsteeriumite lahendamisel appi 
tuleks. Oma 20-aastase politseiteenis-
tuse vältel ei ole paraku olnud õnne 
kokku puutuda selgeltnägijaga, kelle 
kristallkuul või pendel otsingutel kui-
dagi aitaks. Kui mõni selline sensitiiv 
oleks olemas, leitaks iga kui viimane 
kadunud inimene kahtlemata üles,“ 
mõtiskleb politseikapten. 

Kuni selgeltnägemine edu ei anna, 
tuleb endiselt töötada infoga. „Proua 
Maiu kadumisjuhtum oli ere näide, 
kui tähtis on teave. Kogu otsingu võt-
meks osutus üksainus pojalt saadud 
infokild. Me võinuks jooksujalu kam-
mida läbi kogu linna ja enamgi, ent 
tagantjärele teame, et siis poleks Maiu 
elu olnud võimalik päästa. Otsingutel 
on politseitöös põhiroll just info kogu-
misel ja analüüsil, et panna töö fookus 
kõige tõenäolisemasse kohta. Otsingu-
tel aitab aju, mitte kiired jalad,“ võtab 
politseikapten arutluse kokku.

Kerly Virk
PPA pressiesindaja

Igal kadumisel on 
kindel põhjus.

Mõnikord ei leita inimest ka sadade vih-
jete läbitöötamisel ning teinekord piisab 
vaid ühest vihjest, et abivajaja leida.

OTSINGUD
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„Kõige tähtsam on see, et vormikaameraga
salvestab politseinik toiminguid, mitte ei fi lmi 
inimest ega tegutse liikuva linnakaamerana,“ 
rõhutab projektijuht Kristjan Toom. Ometi 
pole eriti üllatav, et esimene klient on juba 
püüdnud uude seadmesse ka intervjuud anda.  

Politseipatrullid katsetavad aas-
ta algusest uusi vormikaame-
raid, mis töötavad varem oste-

tud üksikutest seadmetest mugavamalt 
ja kindlamalt. Kolleegide kätte jõuab 
aasta jooksul 180 seadet, millest enam 
kui pool on juba välja jagatud. Õppi-
mist ja katsetamist, aga ka kriitiliselt 
tähtsat IT-arendustööd veel jagub. 

Uued vormikaamerad on varase-

Vormi-
kaamera:
uus abimees välit  ööl

maga võrreldes väiksemad, kergemad 
ja töökindlamad ning ei purune ega 
karda vihma. Seade võib fi lmida ja sal-
vestada 11 tundi järjest ning vahetuse 
lõppedes piisab andmete üleslaadimi-
seks seadme dokki panemisest. 

Teine pool projektist on vormikaa-
merate server, mis peab võimaldama 
nii andmete üleslaadimist, märkimist ja 
arhiveerimist kui ka videote vaatamist, 

kasutajapõhist ligipääsu, vaatamiste lo-
gimist ning hulka tehnilisi toiminguid, 
millest lõppkasutajal aimugi pole. 

Kolmanda tähtsa lülina vajab õppi-
mist nii kaamera kui ka kogu süsteemi 
kasutamine. See tähendab tehnilisi os-
kusi nuppude vajutamisel, ent ka seda, 
mida fi lmida ja kuidas sellest inimesele 
märku anda ning kuidas kaamera po-
litseinikku tema töös aidata saab.      

Vormikaamerate projekti on vii-
mased kaks aastat vedanud patrulli-
töö teenuse planeerija Kristjan Toom. 
„Kõik see, mida saab poest valmisla-
hendusena osta, on lihtne ja tehtud. 
Süsteemi sättimine politsei vajadustele 
vastavaks ning inimeste oskused ja ka-
sutusjulguse teke võtavad aga hoopis 
rohkem aega ning sellega praegu tege-
leme,“ ütleb ta. 
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TEHNIKA

salt võimalik kirja panna ega meelde 
tuletada nii, et oleks üheselt aru saada, 
kuidas sündmus arenes. Eriti kui tu-
leb nädal hiljem mingit detaili hakata 
selgitama,“ räägib Tee. Ta ei pelga ka 
oma otsuste jäädvustamist. „Politsei-
nikena peame nagunii käituma kor-
rektselt, kuid kaamera kasutamine ai-
tab seda meeles pidada. Ja eks tavalise 
inimese jaoks töötab kaamerasilm nii-
samuti distsiplineerivalt, kuigi leidub 
tegelasi, kelle seisundi tõttu ei loe neile 
miski,“ ütleb Tee.

Projektijuht Toom rõhutab, et kaa-
meraid ei ole kaugeltki kõigi ametni-
ke varustuses, politseinikul ei ole ko-
hustust kaamerat kasutada ja kõiki 
toiminguid salvestada, ning kui fail 
serverist kustub, siis seda taastada ei 
saa. „Siin on kindlasti risk, et inimes-
tele tundub, et nüüd peab olema kogu 
maailm ja iga viimane kui köhatus 
salvestatud, aga seda eesmärki meil 
pole. Politseiniku sisetunne ütleb, mil-
lal kaamera tööle panna, ning kui seda 
ei tehta, siis ei ole ka midagi valesti,“ 
lausub ta.  

Enamikus riikides on politseinikul 
õigus ise otsustada, mida salvestada. 
Mõnes olukorras, näiteks kui on vaja 
saada piirkonna elanikelt infot, võib 
kaamera kasutamine asjad pigem kee-
rulisemaks teha. Samuti on sündmusi, 
mille puhul riivaks salvestamine konk-
reetse inimese inimväärikust. 

Kaamerat ei tohi varjata

„Kogu vormikaamera kasutamise 
õiguslik alus põhineb sellel, et me ei 
fi lmi inimesi, vaid vormikaamera on 
politsei toimingute või meetmete sal-
vestamiseks. Olgu need tehtud korra-
kaitseseaduse alusel, haldusmenetluses 
või süüteomenetluses, me ei salvesta 
niisama oma tööpäeva ega kogu and-
meid. Kuna inimesel pole õigust keel-
duda nende toimingute tegemisest, siis 
ei ole õigust keelduda ka salvestami-
sest, kuid seda asjaolu tuleb osata talle 
selgitada,“ ütles Toom. 

Vormikaamera mõistet seadusest ei 
leia, mistõttu analüüsisid selle kasuta-
mise aluseid menetlusõiguse helgemad 
pead: Siiri Pars, Ele Nuka, Marili Ko-
hava, Tiina Vellet ja Ege Ülend. Praegu 
kehtivas õiguslikus raamis võib polit-
sei salvestada järelevalvemeetmete ko-
haldamise ning fi kseerida süüteome-
netluse toimingud. 

uus abimees välit  ööl

seadme enda mõõtmete ja kaalu kõr-
val on tähtis ka see, et aku peaks vastu 
ja oleks mugav laadida ning andmete 
liigutamine käiks kiirelt. Seepärast 
hakkasimegi otsima lahendust, kus 
laadimine ja andmevahetus käiks do-
kist,“ räägib ta.

Uus vormikaamera on üle võetud 
Suurbritannia politsei praktikast, kus 
sellist tüüpi seadmeid on kasutusel 
tuhandeid. Teisteski riikides on vor-
mikaamerad viimaseil aastail üha ta-
valisemad. Suurbritannia kogemusest 
noppis projektimeeskond näiteks idee, 
et kaameral peaks olema ekraan, mis 
on suunatud inimese poole, nii et ta ise 
näeb oma käitumist korrakaitsja kaa-
merasilma kaudu. Brittide kogemuse 
kohaselt võib selline ekraan vähenda-
da inimese agressiivsust ja soovi polit-
seinikku rünnata. 

Kaamerate mõju kohta tehakse 
uuringuid omajagu, kuid enamik tu-

lemusi nendib, et muutuste hin-
damiseks peaks olema kasutus-
praktikat rohkem ning et paljud 

asjaolud, mida seadmete 
kasu hinnates tasub ar-
vesse võtta, jäävad uu-
ringute ulatusest välja. 
Kõige rohkem tuuakse 
kaamerate positiivset 
mõju kirjeldades esile 
politsei võimuliialduse 
vähenemist, inimes-
te suuremat viisakust 
ametnike vastu, suu-
remat läbipaistvust 
ja usaldust politsei 
vastu, politseiniku 
kaitsmist kaebuste 
lahendamisel, lisa-

tõendite kogumist ja 
õppimisvõimalust. Miinus-

tena nimetatakse isikuandmete kaitse 
küsimusi, usalduskriisi, juhul kui mõ-
nest tähelepanu pälvivast juhtumist 
salvestust ei ole, ning andmete lekki-
mise või loata vaatamise-jagamisega 
seotud riske. 

Politseinik valib, 
millal salvestada

Pärnu välijuht Mati Tee kasutab vor-
mikaamerat ise ning julgustab ka tei-
si. „Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat 
sõna ükskõik mis olukorra kohta Sel-
les näen ma kaamera kõige suuremat 
kasu. Paljusid tööolukordi pole liht-

Brittide 
eeskuju

Välitöö kolleegid 
kasutasid erinevaid 
kaameraid ka varemgi, nt GoPro kaa-
merad, videoregistraatorid sõidukites, 
pardakaamerad, kiirreageerijate kiiv-
rikaamerad ning kõikvõimalikud val-
veseadmed. Ka esimesi vormikaamera 
prototüüpe on välitööl katsetatud ning 
praeguste kaamerate vanema mudeli-
ga alustati lähisuhtevägivalla juhtumi-
te videotõendite kogumist. 

Toomi sõnul ei olnud sobiva mude-
li valimine kerge, kuid põhitingimused 
olid varasematest kaamerakogemus-
test paigas. „Proovisime liikluspolit-
seinike ja valvebüroo peal kahte-kol-
me erinevat mudelit ning nägime, et 
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Emotsionaalne 
väärtus

Põhja prefektuuri juhtivuuri-
ja Ege Ülend selgitab, kuidas 
vormikaamera videot lähi-
suhtevägivalla uurimisel ka-
sutatakse: „Vormikaameraga 
jäädvustatud toimingud või 
meetmed väljakutsel võivad 
olla politsei jaoks lisatõendid, 
mille emotsionaalne mõju 
võib menetluses palju määra-
ta. Kirjutatud sõnad lihtsalt ei 
suuda edasi anda valu ja mee-
leheidet, mida vägivallatseja 
ohvrile põhjustas.“ 

Lähisuhtes inimeste puhul 
pole harvad juhused, kus oh-
ver küll sündmuskohal juh-
tunust kõneleb, kuid edasises 
menetluses loobub ütluste 
andmisest. „Salvestus annab 
meile sellisel juhul lisavõima-
luse hinnata, kas ja kuidas 
uurimisega edasi minna. Kui 
videost näeb selgelt tõsisele 
vägivallale viitavaid asjaolu-
sid, siis tekib meil võimalus 
viia ründaja kohtu ette ka 
ilma kannatanu ütlusteta,“ 
sõnab Ülend. 

Kõige põhjalikum koge-
mus vägivallasündmuskohtadel vor-
mikaamera kasutamisest on Lääne 
prefektuuris ning ka Põhja prefektuu-
ris on esimesed videoga seotud krimi-
naalmenetlused lahendi saanud. Ege 
Ülend rõhutab, et siiani pole kohus 
andnud sisulist hinnangut, mis tingi-
mustele peab tõendina kasutatav video 
vastama. „Mida rohkem on säärast 
praktikat, seda täpsemaks läheb ka vi-
deote reeglistik. Praegu toetab video-
tõendite kogumist prokuratuur ning 
seda arvestab ka kohus, aga eeldada 
võib, et tulevikus vaieldakse video-
tõendi olemus kohtusaalis põhjalikult 
läbi,“ kinnitab ta. 

Kallid andmed

Vormikaamerate videod laetakse üles 
eraldi keskkonda, kus toimub kogu 
videotega seotud töö. PPA IT-partner 
SMIT pingutab serveri ja tarkvara töö-
kindluse nimel ning arendustööd jät-
kuvad. Kui süsteem hakkab toimima 
plaanitud kujul, siis ei peaks keskkon-
da salvestatud materjali enam kordagi 

kuhugi uuesti laadima ning videod kas 
kustuvad automaatselt, arhiveeritak-
se konkreetsel eesmärgil või seotakse 
süüteomenetluse juurde, kus seda näeb 
ka prokurör. 

Välijuht Mati Tee sõnul ootavad 
kaameraid kasutavad politseinikud 
väga, et arendustööd jõuaks sinna-
maani, kus süsteem ega server ei tõr-
guks. „Politseiniku vaates on loomuli-
kult mugav, kui kaamera on vaikimisi 
tema isikuga seotud ning aku laadimi-
seks ja andmete serverisse saatmiseks 
tuleb see lihtsalt dokki panna. Hom-
mikul võtad seadme, teed vahetuse 
ära ja paned kaamera dokki tagasi, 
nii et kõik andmed, sh videod ise, ent 
ka kuupäevad, kellaajad, asukohad 
jne lähevad ise süsteemi. Siis saad et-

Teine kaamera kasutamise tähtis 
põhimõte on, et vormikaamerat ei tohi 
kasutada varjatult. „See tähendab, et 
kaamerat ei tohi peita taskusse, hõl-
ma alla ega varjata seda taskuklapiga. 
Oma eesmärgi tõttu peab seade olema 
nähtav. Ja kui on töös vaja teha varja-
tud salvestamist, mida mõnikord ette 
tuleb, siis on politseil selleks eraldi teh-
nika ja lahendus. Erandjuhtudel võib 
kaamerat kasutada selles seadistuses, 
kus ekraan ei helenda ning väljast pole 
aru saada, et seade töötab, aga need 
on tõesti erandjuhud ja ka siis peab 
kaamera ise olema nähtav,“ sõnab 
Toom. 

 
Kasutamisest  
tuleb teavitada

Kaamera politseivormil pakub inimes-
tele igal juhul huvi ja tekitab elevustki. 
Nii said Pärnu kolleegid kogemuse, 
kus üks härra asus vormikaameras-
se intervjuud andma ning esitas oma 
seisukohad mitte enam politseinikule, 
vaid otse kaamerasse. 

Kristjan Toomi sõnul võiks tavaline 
inimene arvestada, et vormikaameraga 
politseinik oma tegevust ka salvestab, 
kuid alati tuleks enne kaamera käivi-
tamist sellest teavitada. „Ma saan aru, 
miks politseinik ei pruugi tahta neid 
sõnu öelda. Näiteks võib see kuidagi 
muuta valitsevat suhtlusolukorda, är-
ritada inimest, kellega suheldakse, või 
siis vastupidi teda lukku ajada. Ma 
loodan siiski, et ajaga muutub teavi-
tamine politseinikele harjumuspärase-
maks, sest sellega võtame ära eelduse, 
et salvestame kõike ja pidevalt,“ nen-
dib ta. 

Politseiniku sisemine tunnetus 
peab ütlema mitte ainult seda, mida 
salvestada, vaid ka mida salvestamata 
jätta. Lähisuhtevägivalla väljakutsel, 
aga muudelgi juhtudel võib kaame-
rasilma ette jääda väga delikaatseid 
olukordi ja haavatavas seisus kanna-
tanuid. „Seda inimlikku mõõdet tuleb 
arvestada nii palju kui võimalik, ning 
kui kannatanu on näiteks poolalasti 
või šokiseisundis, siis soovitame vi-
deos selle näitamist vältida. Samas 
on lähisuhtevägivalla sündmuskohal 
kogutud esmased ütlused ja tõendid 
menetluses väga tähtsad, mistõttu tu-
leb leida tasakaal tõendite kogumise ja 
inimväärikuse kaitsmise vahel,“ sedas-
tab Toom. 

TEHNIKA

Politseinikena pea-
me nagunii käituma 

korrektselt, kuid kaa-
mera kasutamine aitab 
seda meeles pidada.

"Vormikaamerad 
on töökindlad ning 
andmete ja akude 
laadimine käib dokist," 
selgitab Kristjan Toom.  
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tekandele lihtsalt märkida, et mingist 
sündmusest on video, ning menetleja 
saab ise süsteemist vajaliku materjali 
kätte,“ kirjeldab ta. 

„Kõige kulukam osa sellest pro-
jektist ongi andmete hoidmine ja 
haldamine ning see on kõigi riikide 
probleem. Mida rohkem kaameraid 
kasutame ning harjume rohkem sal-
vestama, seda kallimaks läheb andme-
te hoidmine,“ räägib Toom. Praeguse 
kava kohaselt säilivad kõik üleslaetud 
materjalid serveris kuni kümme päeva 
ning kauemaks arhiveeritakse vaid sel-
leks märgitud videod. Märkega videod 
omakorda kustuvad aasta pärast, kui 
neid ei ole salvestatud mõne aktiivse 
süüteomenetluse tõendina.   

Andmekaitsenõuete täitmise ta-
gamiseks pääsetakse keskkonnale ligi 
kasutajanime ja parooliga, ametnike 
õigused materjaliga toimetada erine-
vad ning kõik keskkonnas tehtud toi-
mingud logitakse. „Peame kaitsma nii 
sündmuste osaliste kui ka politseinike 
endi õigusi ja andmeid. Samas on kaa-
meratest ja keskkonnast kasu ainult 

juhul, kui õigustatud ametnikud saa-
vad materjalile mugavalt ning kiiresti 
ligi,“ ütleb Toom.

Ka Ege Ülend toob näiteks vägi-
vallajuhtumi kiirmenetluse, mis eel-
dab, et prokurör näeb videotõendit 
kohe ja saab otsustada edasise menet-
luskäigu. „Videotõendeid hakatakse 
ilmselt üha rohkem looma ning siis 
peab saama neid ka menetluse info-
süsteemis või muul moel liigutada. 
Digimenetlus ei ole tegelikult see, et 
skannime pabertoimiku PDF-faili-
deks või saadame üksteisele kulleriga 
CDsid.“ 

Aitab neid,  
kes tahavad aidata

Jaoskondadest kasutab kaameraid 
praegu kõige aktiivsemalt Kesklinn, 
kellel on kokku 18 seadet. „Meil on 
selline tööpiirkond, kus töökoormuse 
ja juhtumite iseloomu tõttu võiks iga 
politseipatrull ja välijuht olla vormi-
kaameraga varustatud. Tallinna kesk-
linn on mitmes mõttes Eesti süda ning 

siin tuleb sageli ette sündmusi, mille 
kohta on tarvis koguda tõendeid, kuid 
mille lahendamisest on ka palju õppi-
da,“ räägib Kesklinna jaoskonna pat-
rullitalituse juht Taavi Kirss. 

Selleni, et igal politseinikul oleks 
kaamera, läheb veel aega. „Praegu 
soetatud 180 kaameraga saame katta 
nii palju, et igal patrullpaaril on või-
malik seadet kasutada. Pikemas pers-
pektiivis võiks iga patrullpolitseiniku 
varustusse kuuluda ka vormikaamera, 
kuid selleks vajame neid enam kui viis-
sada ning kasvab ka serveritega seotud 
kulu,“ ütleb Toom. 

„Praegu me katsetame kaameraid 
ja seotud süsteeme, kuid eelarve lisan-
dumisel saame seadmeid juurde osta 
ning kasutajate ringi laiendada. Ko-
gume ka kasutajate tagasisidet ning 
infot, kuidas selgemini sõnastada kaa-
merate kasutamise juhised, mis peaks 
lõplikult valmima 2020. aastaks,“ rää-
gib projektijuht. 

Toom rõhutab, et seade ise tur-
valisust ei loo: „Tehnika on tore, aga 
politseitöös määrab peaaegu kõik ära 
inimene selle vormi sees, mille küljes 
kõik need kaamerad ja muud varus-
tuse jupid ripuvad. Ja kui see inimene 
ise tahab teisi kaitsta, siis ta teeb seda 
parimal moel kõikvõimalikust tehni-
kast sõltumata. Kaamera ei lahenda 
seda probleemi, et kõik ei taha võibol-
la aidata, aga kindlasti aitab neid, kes 
tahavad.“

Vormikaamerate katseperioodi 
edukaks lugemiseks on aktiivseid ka-
sutajaid, kes ise näevad seadmetest 
kasu. „Sarnaselt kõikide uuendustega 
leidub hulk kolleege, kes lähevad as-
jaga aktiivselt kaasa, tunnevad huvi ja 
tahavad proovida, ning siis on need, 
kes on skeptilised, pelgavad või liht-
salt ei viitsi. Edukaks saame projekti 
pidada alles siis, kui kujuneb kriitiline 
mass politseinikke, kes seadmeid kasu-
tavad, ning menetlejaid-uurijaid, kes 
salvestustest tõendeid saavad,“ teeb 
Kristjan Toom kokkuvõtte. 

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroo

TEHNIKA

Mida rohkem kaa-
meraid kasutame, 

seda kallimaks läheb 
andmete hoidmine.
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Politseipatrulli töö viib aeg-ajalt kokku ka 
vihase, karjuva, ähvardava, sõimava ja solvava 
inimesega. Neli politseinikku jagavad oma 
kogemusi, kuidas säärastes olukordades käituda 
ning ise inimeseks jääda. 

Üheksa aastat abipolitseinik ol-
nud ja nüüdseks peagu pool-
teist aastat Pärnu jaoskonnas 

politseipatrullis töötanud Argo Ollep 
on loomult pigem rahulik suhtleja, 
kuid oskus pingelistes olukordades 
hakkama saada on tulnud ajaga. Kee-

ainult rahu!ainult rahu!
Rahu,

ruliste olukordade lahendamine pakub 
talle rahuldustki. „Mida keerulisem 
olukord, seda rohkem mulle meeldib. 
Olen rahul, kui leian positiivse lahen-
duse, kui mitte, siis jääb midagi ikka 
kripeldama,“ räägib Ollep. „Siiski 
näib osa inimeste sõim ja solvamine 

politseinike suunas lõppematu. Hil-
jaaegu lahendasime üht peretüli, kus 
sellise inimesega kokku puutusime. Ta 
ütles, et me oleme mõttetud, ja hakkas 
meile politseid kutsuma. Need olukor-
rad on küll keerulised, kuid igal juhul 
püüan jälgida, et inimene ei hakkaks 
tundma, et seda olukorda juhib tema. 
Ta võib küll karjuda ja sõimata, kuid 
on oluline, et ta teeb ikkagi nii, nagu 
ma palun tal teha.“ 

Aeg õpetab

Ollepi väitel on ta ajaga õppinud end 
paremini tundma. „Kui kunagi abipo-
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SUHTLUS

Nelle Tõnning ja Argo 
Ollep püüavad igas 

olukorras jääda 
mõistvaks ja inimlikuks.

ainult vaidleb ja õiendab, siis lõpetan 
ma üldjuhul vaidluse ja lähen üle ainult 
korraldustele.“

Politseiniku suhtumisest 
sõltub palju

Alar Sadam on tähele pannud, et väga 
palju sõltub politseiniku enda vaate-

nurgast olukorrale. „Näiteks kui 
hakata kiiruseületajat süüdista-
ma, võtab juht kohe kaitsepo-
sitsiooni ning ülejäänud vest-
luse foon on negatiivne – juht 
ei mõista, miks kiirust ületada 
ei tohi, ning jääb hoopis polit-

seinikke kiruma. See on 
ehk liiga karmilt öel-

dud, kuid ametnik, 
kellega kodanikud 
suhtlevad järjepi-
devalt negatiivsel 
toonil, peaks ehk 
ise peeglisse vaa-
tama ning ennast 
analüüsima,“ sõ-

nab Viljandi patrulli-
talituse juht.

Ka Argo Ollepi 
hinnangul sõltub olu-
korra lahendamine 
just politseiniku enda 
käitumisest. „Kui ise 
suudad rahulikuks 
jääda, siis kandub 
see üle ka teistele,“ 
räägib Ollep, kel 
hiljuti tuli sõita väl-
jakutsele, kus üks 
naaber süüdistas 
teist telefonivar-
guses. Kohapeal 
selgus, et noorel al-
koholijoobes naisel 
on kadunud hoopis 
rahakott. „Ta oli 
maruvihane ja hak-
kas mind sõimama, 
ütles, et mendid 
on mõttetud ning 
ei tee mitte mida-
gi. Ta karjus veel 
sündsusetusi, mis 

ainult rahu!

„Mida aasta edasi, seda ladusamalt 
mul nende olukordade lahendamine lä-
heb. Esmalt proovin selgust saada, mis 
inimtüübiga on tegu, ja selle järgi käi-
tun,“ räägib Sadam. „Kahjuks on hulk 
inimesi, kelle probleemides on alati 
süüdi politseinikud. Enamasti on nad 
väga negatiivselt meelestatud ja neil on 
kombeks igast sõnast kinni haarata. 
Nendega ma vaidlusse ei lasku, vaid 
selgitan täpselt nii palju kui vaja.“

Sadama arvates otsib osa inime-
si seltskonnas tunnustust ametnikega 
üleolevalt käitudes. Need inimesed 
on üldjuhul alkoholijoobes. „Kui nad 
seltskonnast eraldada ja eraviisil ves-
telda, on nende suhtumine hoopis 
teine,“ sõnab Sadam. „Arvan, 
et sageli saame viha osaliseks 
just seetõttu, et inimene ta-
hab end välja elada. Ta on 
tarbinud alkoholi, prob-
leemid on kuhjunud ja 
ühel hetkel saab kari-
kas täis. Ta ei suuda 
oma emotsioone 
enam kontrollida 
ning laseb need 
ametniku poole 
valla. Suurem 
hulk inimesi 
kahetseb hil-
jem oma tegu, 
kuid osa inimesi 
jääb lõpuni n-ö näp-
pu viskama.“

Ligi kaksteist aas-
tat politseinikuna töö-
tanud, neist viimased 
kuus Paide politseijaos-
konna välijuhi ametit 
pidanud Raimond Innos
leiab, et tema politsei-
niku ametiaja jooksul 
on inimeste suhtumine 
märksa paremaks läi-
nud, kuid kokkupuuteid 
konfl iktsete ja vihas-
te inimestega on olnud 
temalgi. „Olen pigem 
lühikese süütenööriga ini-
mene ja võin vahel olla ka 
äkiline, kuid ajaga olen 
õppinud end valitsema,“ 
nendib Innos. „Väga palju 
sõltub konkreetsest olu-
korrast ja inimtüübist. 
Mõnele saab öelda otse, 
teisele jälle mitte. Kui on 
selline inimene, kes 

litseinikuna alustasin ja kogemusi pea-
gu ei olnudki, siis langesin konfl iktsete 
kodanikega diskussiooni, asusin oma 
sõnu ja otsuseid justkui õigustama,“ 
nendib ta. „Tagantjärele olen aru saa-
nud, et see ei vii mitte kuhugi, vaid 
kruvib pinget hoopis juurde. Mida aeg 
edasi, seda rahulikum olen ja oskan 
paremini hinnata, mida öelda ja mida 
mainimata jätta. Rahulikum vaade an-
nab palju positiivsema tulemuse.“ 

Pea üheteistkümneaastase teenistus-
staažiga nii patrullpolitseiniku kui ka 
välijuhi ametit pidanud Viljandi patrul-
litalituse juht Alar Sadam ütleb samuti, 
et keerulisemad olid just algusaastad. 

Solvamist ja 
erinevaid sõimu-

sõnu politseinikud siiski 
isiklikult ei võta. 

nurgast olukorrale. „Näiteks kui 
hakata kiiruseületajat süüdista-
ma, võtab juht kohe kaitsepo-
sitsiooni ning ülejäänud vest-
luse foon on negatiivne – juht 
ei mõista, miks kiirust ületada 
ei tohi, ning jääb hoopis polit-

seinikke kiruma. See on 
ehk liiga karmilt öel-

dud, kuid ametnik, 
kellega kodanikud 
suhtlevad järjepi-
devalt negatiivsel 
toonil, peaks ehk 
ise peeglisse vaa-
tama ning ennast 
analüüsima,“ sõ-

nab Viljandi patrulli-
talituse juht.

Ka Argo Ollepi 
hinnangul sõltub olu-
korra lahendamine 
just politseiniku enda 
käitumisest. „Kui ise 
suudad rahulikuks 
jääda, siis kandub 
see üle ka teistele,“ 
räägib Ollep, kel 
hiljuti tuli sõita väl-
jakutsele, kus üks 
naaber süüdistas 
teist telefonivar-
guses. Kohapeal 
selgus, et noorel al-
koholijoobes naisel 
on kadunud hoopis 
rahakott. „Ta oli 
maruvihane ja hak-
kas mind sõimama, 
ütles, et mendid 
on mõttetud ning 
ei tee mitte mida-
gi. Ta karjus veel 
sündsusetusi, mis 

telda, on nende suhtumine hoopis 
teine,“ sõnab Sadam. „Arvan, 
et sageli saame viha osaliseks 
just seetõttu, et inimene ta-
hab end välja elada. Ta on 
tarbinud alkoholi, prob-
leemid on kuhjunud ja 
ühel hetkel saab kari-
kas täis. Ta ei suuda 
oma emotsioone 
enam kontrollida 
ning laseb need 
ametniku poole 
valla. Suurem 
hulk inimesi 
kahetseb hil-
jem oma tegu, 
kuid osa inimesi 
jääb lõpuni n-ö näp-
pu viskama.“

Ligi kaksteist aas-
tat politseinikuna töö-
tanud, neist viimased 
kuus Paide politseijaos-
konna välijuhi ametit 

Raimond Innos
leiab, et tema politsei-
niku ametiaja jooksul 
on inimeste suhtumine 
märksa paremaks läi-
nud, kuid kokkupuuteid 
konfl iktsete ja vihas-
te inimestega on olnud 
temalgi. „Olen pigem 
lühikese süütenööriga ini-
mene ja võin vahel olla ka 
äkiline, kuid ajaga olen 
õppinud end valitsema,“ 
nendib Innos. „Väga palju 
sõltub konkreetsest olu-
korrast ja inimtüübist. 
Mõnele saab öelda otse, 
teisele jälle mitte. Kui on 
selline inimene, kes 

Alar 
Sadam
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trükimusta ei kannata. Naise käitu-
mine oli väga agressiivne. Kuulanud 
kogu selle minu pihta suunatud valan-
gu ära, ütlesin lihtsalt „Aitäh!“. Seda 
kuuldes rahunes naine silmapilkselt, 
muutus kohmetuks ning lausus: „No 
ega ma seda siis päriselt ei mõelnud, 
tegelikult olete te ju jumala ägedad.“ 
Edasi kulges sündmus rahulikus rüt-
mis. Taas kord tõdesin, et peegeldades 
rahulikkust, muutub ka vestluskaasla-
ne rahulikuks ning mõnel korral isegi 
ehk palub vabandust oma käitumise 
pärast,“ ütleb Ollep.

Kaks aastat abipolitseinikuna 
töötanud ja veidi alla aasta Pärnu 
jaoskonnas piirivalvuri ametit pida-
nud Nelle Tõnning püüab alati jääda 
mõistvaks ja inimlikuks. „On juhu-
seid, kus peatatud sõiduki juht hak-
kabki esimese asjana karjuma. Lasen 
tavaliselt tal oma arvamuse ära öelda 
ja räägin seejärel ise. Tihti on siis ini-
mesed isegi üllatunud ja muutuvad ka 
ise leebemaks, teinekord isegi tänavad 

J
ättes välja psüühikahäired, on 
üks põhjusi hirm, miks inimesed 
hakkavad käituma vaenulikult ja 
agressiivselt. See võib olla hirm ta-

gajärgede ja karistuse või oma elu pärast. 
Kindlasti tuleb aga silmas pidada, et see 
viha ei ole üldjuhul mõeldud konkreetselt 
selle politseiniku ega tegelikult isegi mitte 
politsei kui organisatsiooni vastu. 

Neil, kellel on rikkumisi, on sageli muid-
ki probleeme ja inimesest tuleb ju välja 
see, mida situatsioon parasjagu müksab. 
Kui müksata kedagi, kelle käes on tass, 
siis loksub üle ääre see, mis tassis pa-
rasjagu sees on. Nii et see viha ja hirm ei 
pruugi üldse olla konkreetselt selle rikku-
misega seotud, vaid võib tuleneda hoopis 
teistest teguritest. Kusagile tuleb see är-
ritus panna, ja kuigi see võib iseenesest 
olla küll ebaadekvaatne emotsioonide ka-
naliseerimine, on see samal ajal ka ohutu 
võimalus oma tunnete ja frustratsiooni väl-
jalaskmiseks – inimene teab, et politseilt ei 
ole vastureaktsiooni oodata.

Politseiniku töös tuleb varjata oma 
emotsioone. See on selle töö iseloom, 
mida peab arvestama ja mida ongi kee-

ruline teha. Politseiniku emotsio-
naalne töö on mitte välja näi-
data oma kurbust, ärritust 
ja viha ning see võib-olla 
ongi see, mis selle töö 
juures kõige rohkem kur-
nab. Politseiniku töö on 
nii füüsiliselt, moraalselt 
kui ka psühholoogiliselt 
sedavõrd stressirohke, et 
niisugune emotsioonide var-
jamine võib olla mingil hetkel ka 
raskendatud. 

Hoolimata sellest, et väljaelatud viha 
ei ole politseiniku enda vastu suunatud, 
võib olla selles olukorras keeruline rahu-
likuks jääda. Kui politseinikul endal on 
samuti keeruline eluperiood, siis on oma 
emotsioone veel raskem maskeerida ja nii 
võib sõnadesse jõuda ka midagi planee-
rimatut. Minu soovitus on olla enda vastu 
aus ja mõelda, kas politseinik suudab neis 
pingeolukordades mõista, et see ei ole 
mitte tema enda, vaid teise inimese era-
eluline traagika ja kannatus, mis ühtäkki 
talle kaela sajab. Tasub mõelda, kas ta 
suudab endale selle filtri ehitada ja sellega 

toime tulla. Kui mitte, siis tuleb 
mõelda töökoha või organi-

satsiooni sees ametikoha 
vahetamisele. 

Hästi oluline on or-
ganisatsiooni, üksuse 
ja juhtide toetus, kuid 
oma vaimse tervise pä-
rast peab siiski eelkõige 

igaüks ise hoolt kandma 
ning tegelema asjadega, 

mis aitavad pingeid ära tun-
da ja maandada. Nii iseenda kui 

ka kolleegide puhul tuleb õppida tundma 
märke, mis viitavad võimalikule stressile 
ning läbipõlemisele. Alati tasub käia erine-
vatel koolitustel, kus tegeldakse vaimse 
tervisega. See on võimalus enda kohta 
midagi kasulikku teada saada. Organisat-
sioon tuleb enda ülesannetega toime sel 
määral, mil määral tulevad enda ülesan-
netega toime sinna kuuluvad inimesed. 
Parimaks soorituseks on oluline, et tööta-
jad oleksid motiveeritud ja terved.

Merle Parmak
militaarpsühholoog

Viha ei ole suunatud politseiniku vastu

puudustele tähelepanu juhtimise eest,“ 
räägib ta. „Kindel on aga see, et ma ei 
mõista neis olukordades kunagi keda-
gi hukka, olenemata sellest, mida ini-
mene korda saadab või ütleb.“ Samas 
märgib Tõnning, et on olukordi, kus 
rahulikust rääkimisest pole vähimatki 
kasu: „Kui inimene on agressiivne ja 
proovinud politseinikke juba rünnata-
gi, on selge, et kõigepealt tuleb ta ohu-
tuks teha ja alles siis edasi vestelda.“ 

Isiklikult ei võta ja töö 
jäägu koos vormiga kappi

Solvamist ja erinevaid sõimusõnu 
politseinikud siiski isiklikult ei võta. 
„Saan ju aru, et see viha ei ole minu 
pihta mõeldud ning mul ei ole mõtet 
selle peale solvuda. Võin südamesse 
võtta lähedase sõbra või kolleegi sõnu, 
kuid mitte sündmuskohal mind sõima-
va inimese juttu,“ räägib Argo Ollep. 
Sama kinnitab Alar Sadam: „Kindlasti 
ei jää põdema, pigem väike huumor ja 
elu läheb edasi.“

Nelle Tõnning usub samuti, et ena-
mik inimesi öeldut tõsiselt ei mõtle, 
ning hinge ta sõimusõnadel pugeda 
ei lase. Samas on olukordi, mille järel 

Olukorra lahenda-
mine sõltub politsei-

niku enda käitumisest.

SUHTLUS

Raimond Innos teab,  
et negatiivne emotsioon 
tuleb endast välja saada. 
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on vaja aega, et taas rõõmsal meelel 
tööd jätkata. Viimati puutus Tõnning 
sellega kokku aprillikuu alguses, kui 
pidas Pärnus kinni kiirust ületanud 
härra. Juba tema juurde jõudes mõis-
tis piirivalvur, et mees on negatiivselt 
meelestatud. „Ta oli küll rikkumisega 
nõus, kuid mitte maksmismeetodiga. 
Inimesele ei sobinud, et maksta tuleb 
panga kaudu. „Teil on siin laiaulatus-
lik illegaalne diskrimineerimine,“ ütles 
ta mulle ning lisas, et ta maksab meile 
palka ja mina pean tegema ettepane-
ku trahvide sularahas maksmiseks, kui 
meie soovime, et tema Eesti Vabariiki 
toetaks. Inimesel olid väga kindlad 
põhimõtted ja minu selgitustest pol-
nud mingit kasu,“ meenutab Tõnning. 
„Need 40 minutit olid päris kohuta-
vad ja mõneks ajaks oli tuju rikutud 
küll, sest arutelu temaga ei viinud ju 
kusagile. Hiljem arutasin loo paarilise-
ga läbi ja sain selle välja elada.“ 

Raimond Innose meelest tuleb sa-
muti negatiivne emotsioon endast välja 
saada. „Kuigi jään pingelist olukorda 
lahendades rahulikuks, pean hiljem 
selle olukorra ja emotsiooni endast 

läbi laskma. Näiteks räägin sellest oma 
paarilisega ning tihti aitab huumor, eriti 
just must huumor. Olukorra üle nalja 
viskamine lõõgastab ja kaotab pinge 
ära. Mina tunnen küll, et see toimib pä-
ris hästi,“ räägib Innos. 

Ka Argo Ollep tähendab, et vajab 
teinekord aega olukorrast väljatulemi-
seks. „Olen päris tihti peale sündmust 
otsinud rahulikuma koha ja läinud kor-
raks autost välja. Loomulikult räägin 
ja analüüsin ka paarilisega need olu-
korrad läbi, siis on hing jälle rahulik,“ 
lausub ta. Koju kaasa ta töömõtteid ei 
võta. „Kohe kindlasti olen õppinud ust 
enda selja taga kinni panema, kui sünd-
mus on läbi. Lõppkokkuvõttes on see 
töö nagu iga teinegi. Olen õppinud end 
välja lülitama,“ märgib Ollep. 

Ka Raimond Innos ei vea töiseid 
teemasid koduseinte vahele. „Minu 
reegel on, et töö lõppeb ära vormi kap-
pi panekuga. Kõik, mis oli, jääb sin-
na vormi sisse. Püüan seda tõepoolest 
kogu aeg järgida ja olen ka kolleegidele 
õpetanud,“ sõnab ta.

Kristi Raidla
kommunikatsioonibüroo

SUHTLUS

Maikuu lõpus peetakse Kääri-
kul iga-aastased Politsei- ja 
Piirivalveameti kutsemeister-

likkuse võistlused, kus muuhulgas 
pannakse proovile korravalvurite suht-
lusoskus kriitilises olukorras.

Politsei eriettevalmistuse vanem-
instruktor Kaarel Kender kirjeldas, et 
nii nagu argieluski saavad omavahel 
mõõtu võtvad vormikandjad teate õi-
gusrikkumisest, mis tuleb piiratud aja 
vältel võimalikult hästi ära lahendada. 
Olukorda pingestab tõik, et nii mõnigi 
korrarikkuja ei ole huvitatud koostööst 
või kompromissist, vaid käitub kuraa-
sikalt ja lausa otsib võimalust konflikti 
paisutada.

„Sündmuskohale reageeriva-
tel võistlejatel on kaasas kriitilise 
väljakutse lahendamiseks tulirelv, 
elektrišokirelv, pipragaas, käerauad 
ja palju muudki, ent üks tähtsamaid 
töövahendeid nende kõrval on just 
sõnajõud ehk suhtlusoskus,“ märkis 
Kender. Ta tõdes, et politseitöös 
saab valdav osa keerulistest olukor-
dadest leevendust just tänu politseini-
kule, kes on osav suhtleja. Seevastu 
nõrk suhtlusoskus üksteisemõistmist 
ei kasvata ning võib kaasa tuua veelgi 
suurema konflikti, kui see algul oli.

„Kiirenenud elutempo ja nutiajastu-
ga on igal pool paratamatult nõrge-
nenud inimeste suhtlusoskus. Lisaks 
sellele on ka teise inimese ärakuula-
misest saamas suur kunst. Politsei-
nike igapäevatöös saadud kogemu-
sed, koolitused ning sinna sekka ka 
politsei kutsevõistlused võimaldavad 
hoida meie ametnike suhtlusoskust 
heal tasemel,“ sõnas Kender.

Suhtlus-
oskuse 
proovikivi
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Kutsemeisterlikkuse  
võistlused 2018. aastal  
Ida prefektuuris



Tihti ei oska tabatud õigusrikkuja oma 
pahategusid seletada või õigustab neid tobedalt. 
Ta võib päevselget eitada või vähemalt suurisilmi 
kinnitada, et nii juhtus esimest ja viimast korda. 
Mida ta seejuures ise mõtles? Kas tal 
on oma lubadustega tõsi taga? 
Miks ometi ta jälle samasuguse 
rikkumisega hakkama sai? On nad 
kõik siis nii rumalad?
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Kuritegevuse sotsioloogilised 
andmed võivad viidata, et 
keskmine õigusrikkuja on tões-

ti keskmisest politseinikust vähem 
haritud. Samaaegu ei ole haridustase 
raudne ennustusvahend retsidiivsuse 
kohta. Alljärgnevalt kirjeldan põhjen-
datud käitumise teooria najal, millised 
suuresti teadvustamata ajendid meie 
kõigi käitumisotsuseid kujundavad. 
Martin Fishbeini ja Icek Ajzeni põh-
jendatud käitumise mudel on kasutu-
sel mitme riigi relvajõududes inimeste 
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käitumiskavat-
suste prog-
noosimisel ning 
mõjutustegevuse 
plaanimisel. Akadee-
milises erialakirjanduses 
on mudeli rakendamise ja arenda-
mise kohta 1967. aasta järel ilmunud 
tuhandeid teadusartikleid.

Suurem osa meie tegemisi on tead-
vustamata. Hommikuti järgime oma 
igapäevaseid rutiine ilma igale tegevu-
sele üksikasjalikult mõtlemata. Kui me 

hambaid pestes, saapapaelu sidudes 
või autoroolis iga oma järgmise sam-
mu üle teadlikult juurdleks, ei saaks 
me midagi tehtud. Teinekord on meil 
aga kindel kavatsus mingis olukor-
ras kuidagiviisi käituda, nt õnnitleda 

pärast lõunasööki kolleegi või koju 
jõudes kraamida toad. Vahel 

nii lähebki, vahel aga mitte. 
Struktureeritud seletust 

pakub põhjendatud käi-
tumise mudel.

Käitumis-
kavatsuste 
kujunemine

Kõigepealt vaatleme, mis 
tegurid viivad käitumiska-

vatsuse kujunemisele. Need 
jagunevad kolmeks: taustategurid, 

uskumused ning viimastega seotud 
hoiakulised tendentsid.

Taustategurid kirjeldavad inime-
se iseloomu, tõekspidamisi, eluko-
gemust ja teadmisi. Isiksuse põhi-
omadused on suurel määral kaasa 
sündinud. Haridus ja kasvatus, va-

ARVAMUS

EItee...

Ma  
enam  
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inimene on ära õppinud, kuidas oleks 
kohane vastata. 

Teine komplekt uskumusi on seo-
tud sellega, keda peab inimene teis-
test inimestest endale oluliseks ning 
mis mõtlemis- ja käitumisviise ta neile 
omistab. Nende isiklike muljete põhjal 
võib ta kujundada arvamuse, kuidas 
oleks käituda õige ja kuidas väär. Täh-
tis on, et see on inimese mulje. Olu-
lised teised võivad olla need, kellega 
inimene tahaks samasse seltskonda 
kuuluda, või teinekord hoopis need, 
kellele vastanduvana end identifitsee-
ritakse. Mässutõrjeoperatsioonidel 
pööratakse sellele käitumiskavatsuse 
kujundamise aspektile erilist tähelepa-
nu – soov selgelt eristuda vägivallat-
sevatest poliitilistest liikumistest võib 
suunata terveid (sub)kultuure rahu-
meelsematele radadele.

Kolmas kogum uskumusi käib ini-
mese enda kohta. Kuivõrd ta usaldab 
oma otsustusvõimet ning sotsiaalseid 
olusid? Kas juhul, kui ta peab mingit 
käitumist üldjoontes õigeks ning su-
hestatuna erinevate oluliste teistega 
tahakski sedaviisi käituda, kas ta peab 
tõenäoliseks, et ta saab ka hakkama? 
Kas ta näiteks usub, et tema head ka-
vatsused alkoholi või muid drooge 
manustatuna püsima jäävad? Kui ker-

rasemad sõpruskonnad ning mõjusad 
filmid võivad inimest suunata eri olu-
kordades mõnele loomupärasele ise-
loomujoonele voli andma või mõnd 
taltsutama. Kuigi rahvasuu kümnendi 
eest hoiatas, et Virumaal Puru külas 
on igal ajal keretäis garanteeritud, ei 
ole põhjust arvata, et kõigil sealseil 
asukail on kaevuvee kvaliteedi, Maa 
magnetvälja või muu müstilise põhju-
se tõttu impulsikontrolli häired. Näi-
teks pärineb Purust sõjaeelne Eesti 
esimene haridusminister.

Taustategurid loovad pinnase us-
kumuste väljakujunemiseks. Kavatsus-
liku käitumise puhul on olulised kol-
me liiki uskumused. Esiteks uskumus, 
et mingil viisil käitumine on üldiselt 
mõistlik. „Seadusliku varga“ nn au-
koodeksisse tavaarusaama järgi ausa 
töö tegemine ei mahu. Seda peetakse 
vabaduse ja väärikuse alandamiseks. 
Vastutustundlik inimene, kes süveneb, 
peab liiklusreeglitest kinnipidamist 
üldjuhul mõistlikuks. Uuritava käitu-
misviisiga seotud üldiste uskumuste 
põhjal võib inimesel välja kujuneda 
püsiv positiivne või negatiivne hoiak 
sellise käitumisviisi suhtes. Viite nii-
suguse hoiaku olemasolule saame, kui 
inimene erinevatele omavahel seotud 
küsimustele kooskõlaliselt vastab. 
Lihtsamate avaliku arvamuse küsi-
mustike üksikvastuste pealt paraku 
seda, kas inimestel päriselt mingi käi-
tumisviisi suhtes püsiv hoiak on tekki-
nud, teada ei saa. Näiteks võib tead-
likkuskampaaniate alguses ja lõpus 
toimunud küsitluste puhul tulemuste 
paranemine peegeldada vaid seda, et 

gesti võib ta lasta end hoolimatumatel 
ümber veenda?

Uskumustest kasvab 
käitumiskavatsus

Neist kolmest uskumuste kogumist 
kasvab välja käitumiskavatsus. Mida 
täpsemana inimene ise seda kavatsust 
erinevates olukordades ette kujutab, 
seda tõenäolisem on, et selle kavatsuse 
kohaselt ta ka sarnasesse situatsiooni 
sattudes käitub. Kõige kergemini ku-
juteldav näide on kostmine küsimuse-
le „Kas te läheksite punase tulega üle 
tee?“. Korralik inimene mõtleb, et see 
on ju keelatud ja ühiselu reeglite vastu, 
muidugi mitte. Kui aga täpsemalt uuri-
da, mis olukordades (väga kiire, ühtegi 
autot ei olnud läheduses, teised läksid 
ka, foor rikkis jne), selgub, et kavatsus 
on liiga üldine tegeliku käitumise en-
nustamiseks.

Kavandatud tee võib lõpuks olla-
gi palistatud heade kavatsustega, aga 
konkreetsesse olukorda jõudes män-
givad lisaks kavatsusele rolli ka vahe-
peal arenenud või kehvemaks jäänud 
oskused ning tegurid, mis inimese tah-
tejõule ei saagi alluda. Kõige viisakam 
ja kaalutlevam autojuht võib punase 
tulega ristmikule sõita, kui pidurid 
üles ütlevad. 

Loodetavasti on põhjendatud käi-
tumise üle mõtisklemisest abi inimeste 
paremaks mõistmiseks nii igapäeva-
teenistuses kui ka väljaspool.

Uku Arold
Sisekaitseakadeemia  

koosseisuväline õppejõud

Taustategurid  
kirjeldavad inimese 

iseloomu, tõekspida-
misi, elukogemust ja 
teadmisi.

ARVAMUS

TAUSTAFAKTORID

 Individuaalsed 
Isiksus
Tuju, emotsioon
Väärtused
Stereotüübid
Üldised hoiakud
Riskitaju
Varasem käitumine

Sotsiaalsed
Haridus
Vanus, sugu
Sissetulek
Religioon
Rass, rahvus
Kultuur

Informatsioon
Teadmised
Meediapilt
Sekkumine

KAVATSUS

Tegelik kontroll
Oskused/võimed
Keskkonnategurid

Kontrolli- 
uskumused

Tajutav kontroll 
käitumise üle

Käitumuslikud 
uskumused

Hoiak selle käitu- 
mise suhtes

KÄITUMINENormatiivsed 
uskumused Tajutav norm

Fishbein, M., Ajzen, I. (2010).  
Predicting and Changing Behavior.  

New York-Hove. Psychology  
Press. Taylor & Francis Group
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„pulbriks“ on tehingud
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Tänavu 20. tegevusaastat tähistava rahapesu 
andmebüroo juht Madis Reimand räägib 
kuritegeliku tulu peitmise loogikast, selle 
tuvastamiseks tehtavast tööst ning usalduseta 
fi nantssüsteemi kaugemast mõjust.  

RAHAPESU

Rahapesu skeemi võib aga sattuda 
täiesti tavaline inimene. Näiteks võetak-
se sotsiaalmeedias kellegagi ühendust 
ning räägitakse segane, aga inimlikele 
tunnetele mängiv lugu sellest, kuidas 
on kiiresti vaja teha üks ülekanne, aga 
mingil põhjusel pole see vestluspartne-
ril endal võimalik. Kokkuleppele saa-
des kantakse inimese kontole näiteks 
tuhat eurot, mis tuleb sularahas välja 
võtta ning siis rahasiirde ettevõtte kau-
du kanda järgmisele inimesele kuskile 
välisriiki. Ka suuremate summade pu-
hul mängivad organiseerijad inimeste 
kasuahnusele ja teadmatusele või soo-
vile mitte tõde tunnistada. Näiteks on 
viimastel aastatel mitmeid juhtumeid, 
kus välisriikide fi rmadelt pettusega saa-
dud raha püütakse kanda Eestis regist-
reeritud väikeettevõtete kontodele, et 
see sealt edasi liigutada või sularahas 
välja võtta. 

„Tavaliselt ei läheneta ettevõttele 
sõnadega, et pakume võimalust kanda 
üle kuritegelikul teel saadud raha ja 
teenida ka ise tulu. Reeglina aetakse 
nendele inimestele udust juttu fi nants-
vahenduse kohta ning asja ametlikuna 
näitamiseks tehakse isegi lepingud, 
mille kohaselt saab ettevõtja teatud 
protsendi „vahendatud“ summast en-
dale. See aga ei tähenda, et vahendaja 
ei peaks aru saama, et tegemist võib 
olla kuritegeliku raha pesemisega,“ 
kirjeldab Reimand säärasesse skeemi 
värbamist. 

süsteemselt tööd, et kriminaaltulu 
legaliseerimine oleks kogu maail-
mas võimalikult keeruline ning 
toimiks mitte ainult uurimis-
asutuste, vaid ka pankade ja 
teiste raha liikumisega seotud 
asutuste järelevalve. 

Pesta võib ka 
eurokaupa

Lihtsa loogika järgi võiks 
RABile peamiselt tööd 
anda see osa kuritegeli-
kust maailmast, mis kõi-
ge rohkem tulu teenib. 
„Tegelikkuses tuvastame suure hulga 
sularahaga opereeriva n-ö vana kooli 
organiseeritud kuritegevusega seotud 
juhtumeid vähe ja meie büroo töö-
lauale jõuavad eelkõige need kaasu-
sed, mille jälje saab fi nantsasutuse 
kaudu üles võtta. See tähendab, et 
peamiselt pärineb see tulu küberku-
ritegudest, pettustest ja kelmustest,“ 
nendib Reimand.

Summad, mida on vaja legaliseerida, 
algavad mõnekümnest krediitkaardi-
pettusega saadud eurost ning ulatuvad 
kümnetesse miljonitesse küündivate 
tehinguteni. Enamasti koondatakse 
väiksemad summad vahekontodele, 
kust need siis järgmise sammuna eda-
si liiguvad. „Iga sellise lüli taga võib 
olla erinev inimene, kelle eesmärk ja 
teadlikkus oma tegevusest samuti eri-
nevad. Kui inimene saab aru või kõiki 
asjaolusid hinnates peaks saama aru, 
et tegemist on ebaseadusliku tuluga, 
mida ta liigutada aitab, siis on ta ra-
hapesu võimaldaja ning paneb sellega 
toime kuriteo,“ ütleb Reimand. Suurte 
rahasummade legaliseerimine võib käia 
sellele spetsialiseerunud organiseeritud 
kuritegevuse kaudu, aga olla ka osa 
muidu legaalsest raha paigutamise või 
muust nõustamisest. „Nii nagu kurite-
gelikku tulu peidetakse legaalse raha 
sisse, peidetakse ka raha legaliseerimise 
„teenust“ ausa fi nantskonsultatsiooni 
ja ettevõtlusnõustamise varju,“ sõnab 
rahapesu andmebüroo juht. 
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Legendi kohaselt pärineb rahape-
su termin Al Capone’i aegadest, 
kuid selle uurimise sisuline algus 

jääb USAs 1980ndaisse. Siis anti ulatus-
liku narkoäriga võitlemiseks politseile 
õigus kuritegelikku tulu konfi skeerida. 
Terrorismi rahastamisega hakati raha-
pesu seostama pärast 9/11 rünnakut 
New Yorgis. Eestis saab sisulisest tööst 
rahapesuvastases võitluses rääkida ala-
tes 1999. aasta 1. juulist, mil jõustus 
esimene rahapesu tõkestamise seadus. 

„Kuna rahapesu mõiste oli siin nii 
kriminaal- kui ka haldusõiguses täiesti 
uudne, kulusid esimesed aastad, et sel-
gitada selle olemust turuosalistele ning 
uurimisorganitele. Esimese rahapesus 
süüdimõistva kohtuotsuseni jõudsi-
me 2004. aastal ning praegu ei pane 
rahapesukuriteo avaldus enam ühtegi 
uurijat imestama,“ räägib rahapesu 
andmebüroo (RAB) esimene juht ja 
praegune nõunik Arnold Tenusaar.

Rahapesu võib toimuda n-ö füüsi-
lises maailmas ehk sularaha või päris 
asjade ostmisega, kuid tänapäeval on 
suur osa sellest seotud ülekannete ja 
muude tehingutega digikeskkonnas. 
Seaduse mõistes hõlmab rahapesu kõi-
ki kuritegelikul teel saadud varaga teh-
tud toiminguid ja toimingute katseid, 
mille eesmärk on varjata vara tegelik-
ku päritolu, kasusaajat või omanikku. 
„Kuritegelikku tulu ei pesta ainult 
õiguskaitseorganite eest varjamiseks. 
Kurjategija eesmärk võib olla näidata 
raha puhtana sellele partnerile, kelle 
juurde mingit legaalset tehingut tege-
ma minnakse. Näiteks tundub küm-
ned tuhanded eurod sularaha notarile 
kahtlane, aga sama suur ülekanne ehi-
tusliiva eksportijalt-importijalt võib 
olla täiesti veenev,“ selgitab Reimand. 

Siiski vajab kuritegelikul teel saa-
dud tulu pesemist eelkõige nendes 
riikides, kus toimib riigi kontroll fi -
nantside kasutamise üle. Kolmandate 
riikide seas leidub maid, kus kurjate-
gijad võivad saadud kasumiga üsna 
enesekindlalt toimetada, ilma et peaks 
pelgama küsimusi või varast ilma jää-
mist. Euroopas ja USAs tehakse aga 

rahapesu 
 räägib 

tuvastamiseks tehtavast tööst ning usalduseta 

RAHAPESU

süsteemselt tööd, et kriminaaltulu 
legaliseerimine oleks kogu maail-
mas võimalikult keeruline ning 
toimiks mitte ainult uurimis-
asutuste, vaid ka pankade ja 
teiste raha liikumisega seotud 

Lihtsa loogika järgi võiks 
RABile peamiselt tööd 
anda see osa kuritegeli-
kust maailmast, mis kõi-

Madis Reimand
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edasi. „Me räägime kontodest, kuhu 
teevad sissekandeid kümned ettevõt-
ted, ning sellest ühisest rahapajast 
kantakse mitmekümnele kontole eri 
suundades summasid välja. Isegi kui 
jõuame uurimisega sinnani, et X-sum-
ma kuritegelikku tulu kanti just sellele 

kontole, siis pole pelgalt finantsinfot 
vaadates võimalik öelda, kuhu just see 
raha edasi liikus,“ sedastab büroojuht.

Kahtlaste tehingute avastamisel 
on RABi partnerid kõikvõimalikud 
finantsasutused ja spetsialistid, kellele 
seadus paneb teavitamiskohustuse. Li-
saks pankadele kuuluvad nende hulka 
investeerimisühingud, laenuandjad, 
notarid, kinnisvaravahendajad, raa-
matupidajad ning virtuaalvääringute 
vahendajad. Samuti võivad rahapesu-
kahtlusest teada anda eraisikud. 

Büroole edastatud infoga asuvad 
tööle analüütikud, kes hindavad nii te-
hingute loogikat kui ka seotud inimeste 
tausta. Selleks kasutatakse kõikvõima-
likke avalikke allikaid, aga ka politsei 

Viimastel aastatel on Eestis ürita-
tud tunduvalt vähem liigutada suu-
ri rahavoogusid n-ö transiitkontode 
kaudu. „Üldjuhul oli tegemist reaalse 
majandustegevuseta off-shore-ettevõ-
tetega, mille kontode tehingud olid fik-
tiivsed. Aastas võis ühe sellise ettevõt-
tega seotud kontodel liikuda kümnete 
ja sadade miljonite väärtuses valuutat. 
Asjaolu, et sääraseid kontosid tuvasta-
me viimastel aastatel vähem ning neis 
liikuvad rahavood on märksa tagasi-
hoidlikumad, näitab meie finantssüs-
teemi tugevnemist,“ ütleb Reimand. 

Rahale piir peale

Kui inimene sööb päeva jooksul seit-
set erinevat asja, siis on väga keeruli-
ne öelda, kas ta õhtul tõstis jõusaalis 
kangi salatist või kartulikrõpsudest 
saadud energiaga. Samamoodi võib 
mõelda rahapesust, kus uurimise ja 
tõendamise teevad keeruliseks tehin-
gute paljusus ning ausa ja kuritegeliku 
raha eraldamine. Enamikust tehingu-
test jääb netiajastul märk maha, kuid 
sellele vaatamata saab ka elektrooni-
lises keskkonnas raha jälgi kaotada, 
võttes selle näiteks vahepeal kupüüri-
des välja. Samuti ei liigu raha nii, et 
tuhat kuritegelikku eurot tuleb mingile 
arvele ja täpselt sama palju kantakse 

Organiseeritud  
kuritegevuse tuluga 

pannakse toime uusi 
kuritegusid. 

infosüsteeme. RABil on võimalik teha 
päringuid teistesse asutustesse ning vä-
lisriikidesse. Rahapesu või terrorismi 
rahastamise kahtluse korral võib büroo 
piirata konkreetse rahasumma käsuta-
mist esmalt 30 ja vajaduse korral veel 
60 päeva jooksul. Selliseid juhtumeid 
on aastas poolesaja ringis. 

Eelkuriteo tõendamine 
määrab edu 

Ka käsutuspiirangu seadmiseks on 
vaja põhjendatud kahtlust, kuid kri-
minaalmenetluses selle summa ära-
võtmiseks ja inimeste kohtu ette 
viimiseks on eelkuriteo tõendamine 
möödapääsmatu. Seejuures ei piisa 
näiteks asjaolust, et tegemist on varem 
süüdi mõistetud kuritegeliku grupi 
liikme rahaga, vaid summa päritolu 
ja liikumine tuleb tõendada väga täp-
selt. Eelkuriteo tõendamine ehk selle 
süüteo asjaolude tuvastamine, millest 
tulu tekkis, saab rahapesujuhtumite 
lõplikul lahendamisel tihti määravaks. 
Mõnikord ilmnebki tulu legaliseerimi-
ne kas Eestis või päritoluriigis käivast 
aktiivsest menetlusest. 

Näiteks jõudis operatsiooni „Maa-
rika“ ehk riiklike dokumentide saami-
seks ebaseaduslike aluste loomisega 
tegelenud kuritegeliku ühenduse uuri-

RABi juhi Madis Reimandi sõnul 
võib rahapesu skeemi sattuda ka 

täiesti tavaline inimene.
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mise käigus politseini info One 
Age System OÜ kohta. Selle 
firma kontole maandus seni 
tuvastamata isiku kaudu üle 
200 000 euro, mis algselt oli 
liikunud ühelt Norra ettevõt-
telt sealses Norde Bankis edasi 
Saksamaa äriühingu kontole 
Deutsche Banki. RAB seadis 
Eestis rahale piirangu ja asus 
juhtumit uurima. Üsna alguses 
sai selgeks, et registrijärgne fir-
ma juht Artur oli ettevõtte One 
Age System variisik ning kogu 
tegevust koordineeris Sergei, 
kelle jälitusmenetlusest algne 
info rahapesu kohta pärines. 
„Uurisime raha päritolu Sak-
samaa panga kaudu ning kü-
sisime selgitusi ka Arturilt. Nii 
tuvastasime, et raha tuli Nor-
rast ühe Poola ettevõtte kaudu 
ja siinse firma juht oli esitanud 
meile fiktiivse lepingu, kus oli 
võltsitud ka nn nominaaldi-
rektori allkirja. Samuti tegime 
kindlaks, et Sergei firma, mille 

variisikuna tegutses Artur, oligi loo-
dud klientidele rahapesu võimaluse 
pakkumiseks,“ kirjeldab Tenusaar.  

Pööratud tõendamine

Madis Reimandi sõnul paneb eelku-
riteo tõendamise kohustus politseile 
suure koormuse ning teeb paljude 
juhtumite uurimise sisuliselt perspek-
tiivituks. „Kui saame näiteks teate, 
et Aserbaidžaanist või Usbekistanist 
jõudis mingile Eesti kontole kümme 
miljonit eurot, siis ei ole eriti võima-
lik teha kindlaks, mis allikast see raha 
pärineb. Kurjategijad oskavad seda 
ära kasutada ja panevad tehingute va-
hele neli–viis jurisdiktsiooni ehk riiki, 
mille sees on omakorda mitu panka, 
kus raha edasi-tagasi liigutatakse. Uu-
rijatel võtab nende tehingute kohta 
õigusabipalvetega info saamine heal 
juhul kuus kuud, kuid halvemal ju-
hul aastaid ning põhimõtteliselt oleks 
tõendamiseks vaja kätte saada kellegi 
must raamatupidamine,“ kirjeldab 
Reimand uurimise keerukust. 

Rahandusministeerium töötab väl-
ja seaduse muudatust, mis pööraks ra-
hapesukahtlusega summade päritolu 
tõendamise kohustuse politseilt tehin-
gu sooritajale. Niisugune praktika on 
näiteks Hollandis, kus raha konfiskee-

rimiseks tuleb küll tõendada kahtlus, 
aga mitte eelkuritegu ning inimene ise 
peab esitama andmed raha legaalse 
teenimise kohta. „Haldusmenetluses 
sellise võimaluse loomine aitaks meid 
oluliselt, kuid ka see pole kõike la-
hendav võluvits. Kui inimene esitab 
meie päringu peale näiteks mingi kol-
mandas riigis toimiva tehase majan-
dustegevuse andmed, siis tuleb riigil 
ikkagi tõendada, kas ja mis osa sellest 
on kuritegelik raha, mis on seaduslike 
tehingute hulka ära peidetud,“ lisab 
büroojuht.

RAB kui filter

Rahapesu andmebüroo ise kriminaal-
menetlust ei tee ning analüüsib finants-
asutustelt, eraisikutelt või teistest 
uurimistest laekuvat infot haldusme-
netluses. „Meie oleme põhimõtteliselt 
filter finantssüsteemi ja kriminaalpo-
litsei vahel. Pankade ja teiste asutuste 
sekkumispiir on politseiga võrreldes 
madalam, samas sisaldab tehingute 
info alati pangasaladust, mille hoidmi-
ne mõjutab kogu finantssüsteemi usal-
dusväärsust. Seetõttu on säärane filter 
tähtis. RABist liigub info menetlevale 
üksusele edasi üksnes juhul, kui meie 
analüüsist nähtuvad viited kuriteole,“ 
lisab Reimand. Analüüsi hoitakse me-
netlusest eraldi ka teistes riikides ning 
tihti on rahapesu andmebüroo polit-
seist täiesti eraldi üksus. „Kui anda 
ühele üksusele kõik ülesanded, siis 
kipuvad rollid hägustuma ning eks-
pertteadmine kaob tööde vahele ära. 
Kui oled kriminalist, siis võiksid olla 
hea jälgede märkamises ja kogumises. 
Kui tahad olla rahapesu analüütik, siis 
peab esiteks olema väga hea kogemus 
ja tunnetus. Teiseks tuleb osata näha 
seoseid ja leida kõikvõimalikest ava-
likest allikaist (äriregistrist, kinnistus-
registrist, meediast) õiged infokillud, 
millest kokku saab teerada kuriteo 
toime panijateni,“ kirjeldab ta. 

Mõnikord suudab RAB oma ana-
lüüsi käigus juhtumi asjaolud, tehingu-
te ahela ning seotud isikud nii selgeks 
teha, et uurijatel jääb üle vaid puudu-
vad tõendid vormistada. Enamasti lii-
gub RABist siiski edasi ainult info, et 
mingite isikutega seotud tehingud on 
kahtlased, ning uurimisüksusel endal 
tuleb teha kogu edasine töö selle väl-
jaselgitamiseks, millist kuritegelikku 
raha ja mis skeemiga pestakse. 

Mõjutab ka tavalist inimest

Rahapesuskeemid võivad võtta sääs-
tud täiesti tavalistelt inimestelt, keda 
meelitatakse hädaliste abistamise pet-
tustesse või investeerimisskeemidesse. 
Paar aastat tagasi pöördus Eestis polit-
sei poole Londonis elav Venemaa ko-
danik, kellelt peteti VFX Trading OÜ 
investeerimiskeskkonnas välja kaks 
miljonit dollarit. Eestis registreeritud 
ettevõte vahendas investeeringuid rah-
vusvahelisele valuutaturule, kus pa-
nustatakse rahakursi muutumisele.    

„Usaldust süsteemi vastu loodi 
lepingute sõlmimisega ja väiksemaid 
summasid koos kasumiga välja maks-
tes. Nii katsetas ka see ohver esmalt 
sajadollariliste tehingutega ning asjade 
näilisel sujumisel pani oma kodu panti 
ja võttis investeerimiseks kaks miljonit 
laenu,“ kirjeldab Tenusaar. 

Rahapesu andmebüroo sulges pä-
rast kannatanult avalduse saamist VFXi 
konto Eestis. Paraku oli enamik rahast 
sellelt juba haihtunud ning lõpuni selle 
saatust kindlaks teha ei suudetud. Osa 
rahaga osteti kulda, mis läks tuvastama-
ta isikule Poolas, ning osa rahast saade-
ti Venemaale. „VFX Trading oli Silveri 
nimel, kes kandis samal ajal vangla-
karistust varasema kuriteo eest. Meil 
õnnestus teha kindlaks, et mehe elu-
kaaslane käis kinnipeetavalt võtmas all - 
kirja volikirjale, millega suundus pan-
ka. Pangas oli naisega kaasas mees, kes 
hilisema uurimise kohaselt kogu seda 
pettust koordineeris,“ räägib Tenusaar. 
Uurijate töö tulemusel mõisteti skeemi 
juhtfiguurid Nikolai ja Aleksandr süüdi 
investeerimiskelmuses ja grupiviisilises 
rahapesus suures ulatuses ning ette-
võtte variisik Silver kaasaaitamises ja 
samuti grupiviisilises rahapesus. Oma 
kodule hüpoteegi seadnud kannatanu 
jäi ilma kogu investeeritud rahast.

Madis Reimandi sõnul puudutab 
rahapesu kaudselt igaüht meist. „Orga-
niseeritud kuritegevuse tuluga pannak-
se toime uusi kuritegusid. Näiteks või-
dakse seda kasutada ausa ettevõtluse ja 
riigiametite korrumpeerimiseks. Prob-
leemid finantssüsteemis mõjutavad rii-
gi ja majanduskeskkonna mainet, mis 
tingib omakorda välisinvesteeringute 
vähenemise ja laenuraha kallinemise, st 
tööd ja raha on vähem ning kodulaenu 
intress kõrgem,“ teeb ta kokkuvõtte.

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroo

RAHAPESU
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Üle 200 töötajaga Häirekeskus on kõige väikse-
ma isikkoosseisuga amet Siseministeeriumi 
haldusalas. Nende teenindada on Politsei- ja 
Piirivalveameti, Päästeameti ning kümmekonna 
kiirabipidaja kliendid, kes on helistanud häda-
abinumbrile 112. Miks on Eesti Häirekeskus 
Euroopas unikaalne? Mis valmistab tegelikult 
Eestis inimestele muret? Miks on oluline, et riik 
tegutseks ühtselt nii sõnades kui ka tegudes?

Iga aasta 11. veebruaril tähista-
takse Euroopas 112 päeva, mille 
eesmärk on pöörata tähelepanu 

faktile, et numbrilt 112 saab kutsuda 
appi politseid, päästet ja kiirabi kõik-
jal Euroopas. Kuigi meie jaoks tundub 
see juba ammugi harjumuspärane, et 

Abistamine 
peab astuma ühte  jalga

kasutusel on üks lühinumber, ei ole see 
nii paljude riikide jaoks. Eesti on selles 
küsimuses Euroopas eeskujuks. Täna-
päevani on riike, kus inimeste abista-
miseks on kasutusel rohkem kui üks 
number, ja seda ka Euroopas [1]. Li-
saks on meie abistamise süsteemi uni-

kaalsus selles, et kõnedele vastamise 
kõrval korraldatakse samas ruumis ka 
abijõudude logistikat. See aitab kokku 
hoida aega, mis teadete vahendamise-
ga reageerivale poolele eraldi kõnekes-
kuse korral tekiks. 

Eestlastelt käiakse õppimas seda, 
kuidas saab inimeste abistamisel kasu-
tada helistaja täpsemat asukohatuvas-
tust ehk AMLi, mille võttis maailmas 
esimesena kasutusele Eesti. Viimati 
käsitles seda Saksamaa Liitvabariigi 
telekanal SWR [2]. Seega võib öelda, 
et Eestis on inimeste abistamise süs-
teem tipptasemel. Muutuv elu ja areng 
tingivad selle, et ka inimeste abistami-
se süsteem peab ajaga kaasas käima. 
Juba tehakse Häirekeskuseski edasise 
arendusega järjepidevalt tõsist tööd. 

Praegu on olulisim peatselt valmi-
va tööprogrammi HK-SOS3 arendus. 
Olemas on juba rahastamisotsus võtta 
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probleemid on need, mis esitavad tõ-
sise väljakutse kogu riigi abistamissüs-
teemile tervikuna. See on kokkupuute-
koht eri valdkondade ja ametkondade 
jaoks, mis Eesti demograafi list arengut 
arvestades muutub tulevikus järjest 
aktuaalsemaks.

Tehnoloogia arengu 
võlud ja valud

Abi saamine on kiirem kui kunagi va-
rem. Tänu mobiiltelefonide levikule on 
inimestel võimalik abi kutsuda märksa 
lihtsamini kui ükskõik millisel eelne-
val kümnendil. Sellele lisaks on Eestis 
õnnestunud kasutusele võtta helista-
ja asukoha automaatne tuvastamine 
ehk AML (advanced mobile location). 
Pole erandiks kõned, kus inimesed 
päästekorraldaja asukoha küsimisele 
vastavad: „Kas te ise siis ei näe?“ Et 
helistaja asukoht jõuaks päästekorral-
daja tööprogrammi, peavad laitmatult 
toimima kõik üsna keerulise ja pika 
tehnoloogilise ahela lülid. 

Möödunud sügisel jõudis avalik-
kuseni 88aastase Põlvas metsa eksi-
nud Anatoly juhtum [4]. Hoolimata 
korduvast helistamisest ei õnnestunud 
Häirekeskusel nutitelefoniga varusta-
tud eaka mehe täpset asukohta välja 
selgitada. Kõne ajal tehti mehe tele-
fonile korduspositsioneeringuid, kuid 
tulemused olid erinevad ja ebatäpsed. 
Ehk siis otsinguala, kus helistaja arva-
tavalt paikneda võis, oli kilomeetrite 
suurune. See kahetsusväärne näide 
kinnitab veel kord, et tehnoloogia ise 
ei ole lahendus, vaid abivahend. See on 
ka üks põhjus, miks küsivad Häirekes-

Abistamine 
peab astuma ühte  jalga

vajadusega või mitte. Arusaadavalt on 
see telefoni teel keeruline ning tuleb 
ette olukordi, kus inimene kas ei saa 
rääkida või ei suuda ise oma olukorda 
hinnata. Üksnes telefoni teel olukor-
rast pildi saamine on tõsine väljakutse.
Miljonist kõnest on umbes pooled 
need, mille puhul saadetakse välja abi-
jõud. Teistel juhtudel on tegemist kas 
ekslike kõnede, info edastamise või 
millegi muuga, mis kiiret abi väljasaat-
mist ei vaja. Miljoni kõne jaotumine 
valdkondade vahel on tugevalt kal-
du just meditsiini poole (umbes 65% 
juhtudest vajatakse appi kiirabi, 30% 
juhtudest politseid ja 5% juhtudest 
päästet). Omaette küsimus on, kuidas 
käsitleda neid kõnesid, kuhu abi koha-
le ei saadeta. Kuidas ja kes peaks aita-
ma nendes küsimustes? 

Häirekeskuse tööd mõjutab otse-
selt terve hulk asjaolusid, sest teemade 
ring, millega miljoni kõne puhul kok-
ku puututakse, ei piirdu ainult politsei, 
pääste ega kiirabiga. Meie tööd mõju-
tab otseselt see, kui hästi on korralda-
tud kohaliku omavalitsuse tegelemine 
loomadega, haiglate erakorralise me-
ditsiiniabi kättesaadavus, partnerasu-
tuste ennetus- ning teavitustöö või kui 
hästi on organisatsioonis selgitatud 
Häirekeskuse tööpõhimõtteid jne.

Nagu kirjutas oma artiklis Kätlin 
Alvela [3], puutume aina enam kokku 
lahendamist vajavate sotsiaalsete ja 
demograafi liste probleemidega. Need 
on küsimused, kuhu appi polegi keda-
gi saata, sest see pole ei politsei ega me-
ditsiinivaldkonna teema. Küll vajavad 
need inimesed aga tähelepanu ja abi. 
Vananev elanikkond ja vaimse tervise 

päästekorraldaja toetava töövahendi-
na kasutusele liiklusavariidega seotud 
tehisintellekt. Samuti on töös arendus, 
et võtta vastu videokõnesid sündmus-
kohtadelt. Kõik need ja tulevikus li-
sanduvad tehnoloogilised lahendused 
peaksid veelgi parendama inimeste 
abistamist.

Miljon kontakti aastas

Aastas vastatakse Häirekeskuses pea-
gu miljonile kõnele, mis teeb päevas 
keskmiselt 1118 kõnet. Võib liialda-
mata öelda, et Häirekeskus on üks 
aktiivsemalt inimestega suhtlevaid rii-
giasutusi. See paneb meie tööle suured 
ootused ning teeb selle äärmiselt vas-
tutusrikkaks. Häirekeskuse päästekor-
raldajatel tuleb igat kõnet alustada nii, 
nagu oleks see esimene, ja suuta välja 
selgitada, kas tegemist on reaalse abi-

Häirekeskuse kõned ja 
sündmused 2018. aastal

994 514 
hädaabikõnet

408 250 
sündmust

(

R � � ��� � � 61% � � � � � �� � � � �� � � 28%� � � �� � � � � � �� � � �� � � �� � � 7%� � �� � �� �� �� 
4%

¢ meditsiin  ¢ politsei  ¢ kompleks  ¢ pääste
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edastanud ja tema asukohana kuvati 
väga suurt mastidevahelist ala. 

Helistaja täpsem asukoha väljasel-
gitamine rakendub automaatselt siis, 
kui inimene helistab nutitelefoniga 
numbrile 112. Selle jooksul lülitab te-
lefon automaatselt sisse asukohateenu-
sed ja püüab 20 sekundi jooksul leida 
asukohainfot GPSi, wifi või sidemasti-
de põhjal. Siin tasub tähele panna, et 
süsteemi toimimine eeldab nutitelefo-
nilt operatsioonisüsteemi versiooni, 
millel on see funktsioon olemas. Näi-
teks peab Androidi operatsioonisüs-
teemi kasutavate telefonide puhul aku-
laetus olema vähemalt 10%. Niisiis on 
selles ahelas palju muutujaid, mida tu-
leb arvestada. Samas teame, et enamik 
eakamaid inimesi kasutab tänapäevani 
nuppudega telefone, mida saab posit-
sioonida üksnes masti põhjal. 

Mida sellest siis kaasa võtta? Es-
malt selle, et puhtalt tehnoloogiale me 
oma turvalisust üles ehitada ei saa. 
Peame olema valmis selleks, et hätta 
sattununa ei pruugi nutitelefon garan-
teerida, et Häirekeskus näeb helistaja 
asukohta. See tähendab, et inimestele 
tuleb õpetada, kuidas kriitilises olu-
korras telefonist näiteks oma koordi-
naate ise vaadata, kasutades selleks 
iOSi puhul kompassi lahendust või 
Androidis GoogleMapsi. Lisaks ta-
sub mõelda ka olukorrale, kui näiteks 

kuse päästekorraldajad alati helistajalt 
üle tema asukoha. Me ei saa kunagi 
olla kindlad, kas automaatselt saadud 
tulemused on õiged, ning selleks, et 
vältida abi hilinemist vale asukoha tõt-
tu, tuleb asukohas olla 100% kindel. 

Häirekeskus kasutab oma töös 
kolme tüüpi positsioneeringuid: and-
mebaasipõhine, mis on näitab laua-
telefonidelt helistajate asukohta; 
sideoperaatorite mastipõhine positsio-
neering, mis selgitab inimese asukohta 
mastide vahel; ja viimati lisandunud 
AML ehk täpsem helistaja asukoha tu-
vastus. Eelmise põlvkonna mastipõhi-
se tuvastuse peamine nõrkus on, et see 
sõltub tugijaamade ehk mastide tihe-
dusest. See on umbmäärane helistaja 
paiknemise ala. Seega on linnaruumis 
mastipõhise positsioonimise tulemu-
sed täpsemad, sest maste on rohkem, 
aga hajaasustusega piirkondades, kus 
maste on vähem, on tulemused eba-
täpsemad. Metsa eksinud Anatoly 
juhtumi puhul tema nutitelefon AMLi 
positsioneeringut Häirekeskusele ei 

elektrikatkestuse tõttu ei tööta mobiil-
sidemastid ega ole võimalik helistada 
numbrile 112.

Abivajadus on ajas muutuv

Kuigi Häirekeskuse töö kvaliteedi 
peamiseks mõõdikuks on määratud 
kõnedele vastamise kiirus, mängib ini-
meste jaoks rolli kogu abistamisahela 
terviklikkus ja selle toimimine. Ini-
mese jaoks on probleemi lahendami-
se süsteem üks tervik ja ta ei näe ega 
taju seal eri organisatsioone ega nende 
vastutusalade piire. Võiks väga piltli-
kult öelda, et kvaliteetne on inimeste 
abistamine siis, kui inimene ei taju nii-
te selle süsteemi õmbluskohtadel. 

Abi saamise ootused on üldiselt 
selged, see peaks toimuma kiirelt ja 
efektiivselt. Nende mõistete tähendu-
sed on aga väga individuaalsed ja ole-
nevad paljudest asjaoludest. Muuseas 
ka sellest, kui hästi oskab inimene ise 
ennast ja teisi aidata. Meil on olnud 
väljakutseid, kus inimene keeldub ise-
gi meediku juhendamisel oma lähedast 
elustamast kiirabi saabumiseni. 

Näeme selgelt, et inimeste abis-
tamise kvaliteeti hinnates ei piisa ai-
nult sellest, kui kiiresti Häirekeskuses 
telefonitoru tõstetakse. Küsimus on 
pigem, kui kiiresti hädasolija jaoks 
olukord eri osaliste abiga lõpuks la-

Aina enam puutume 
kokku lahendamist 

vajavate sotsiaalsete  
ja demograafiliste  
probleemidega. 
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heneb, ning seejärel, kas see lahendus 
vastas tema ootustele. Seepärast on 
väga vaja, et Häirekeskus ja partnerid 
astuksid nendes küsimustes ühte jalga 
ning oleksid aluspõhimõtetes selgelt 
kokku leppinud. 

Selle aasta 112 päeva raames vii-
tasime esimest korda probleemile, mis 
puudutab inimeste muutunud abiva-
jadust. Üks osa selles muutumises on 
loomadel ja inimeste suurenevas soo-
vis neid aidata. Selleski peab riik oma 
esindajatega astuma ühte jalga ning 
kasutama üht retoorikat. Kui samal 
päeval ütleb ühe maakonna ajalehes 
ühe ameti esindaja, et hülgepoeg ran-
nal tuleb jätta rahule ja inimesed talle 
läheneda ei tohi, ning samal ajal te-
hakse teise asutuse sotsiaalmeedia le-
hel hoopis hülgepojale autosõitu, tekib 
inimesel paratamatult segadus. Selles 
küsimuses tuleks kokku leppida, mida 
me siis inimestele ikkagi öelda tahame. 
Riik on tervik ja arusaadavalt peab 
näitama neis küsimustes inimestele 
eeskuju ning valdama sisulist sõnumit. 
Mitmed riigiasutused teevad sotsiaal-
meedias postitusi sellest, kuidas nad 
aitavad muuseas ka siili üle tee. Kas 
see annab signaali, et need riigiasutu-
sed on justkui valmis olema inimestele 
abiks või suisa abistavad metsloomi? 
Tasub ikka väga selgelt küsida, mis 
ootusi riigiasutused inimestes selle-

ga sütitavad. Oma töös näeme ma-
sendavat praktikat, kuidas muidu 
sotsiaalmeedias aktiivselt linnupoegi 
päästva ameti esindaja läks linnatä-
naval metslooma juurest minema, sest 
see suri tema jalge ees. Lihtsalt nende 
ametnike vastutusala piirdub elus- või 
lemmikloomadega. Inimene, kes abi 
kutsus, jäi surnud metsloomaga täna-
vale. Arusaadavalt on sellel inimesel 
õigus küsida, miks siilid aidatakse üle 
tee, aga linnatänaval surnud metskitse 
pole ühelgi riigi ametkonnal võimalust 
ära viia. Kas riik tegeleb päriselt loo-
made abistamisega või on see puhtalt 
mainekujunduslik tegevus?

Möödunud aastal kasvas näiteks 
metsloomadega seotud juhtumite arv 
64% ja pole põhjust arvata, et see tu-
levikus väheneks. Inimeste tahe loomi 
aidata on suurenemas ning inimesed 
liiguvad looduses palju. Kahjuks on 
riiklik loomade abistamise süsteem 
killustatud mitme ametkonna vahel, 
mis raskendab selle küsimuse täielik-
ku lahendamist. Abi vajavate metsloo-
made näide on üks, kus Häirekeskus, 
olles eesliinil ja suheldes otse abivaja-
jatega, näeb probleemi riigi kui terviku 
toimimises. Surve selle lahendamisele 
suureneb lähitulevikus kindlasti veelgi.

Võrdne partner

Häirekeskuse roll inimeste abistamise 
ahelas on oma olulisuselt võrdväärne 
partneritega, sest kui me räägime sel-
lest, et inimese abistamise süsteem on 
terviklik, siis selle terviku efektiivsus 
sõltub kõigi osaliste võrdselt heast toi-
mimisest. Häirekeskus on üks tähtis 
lüli selle terviku toimimises. Käsitlus 
tervikust eeldab, et iga lüli peab olema 
professionaalne ja tagama ahela toi-
mimise parimal võimalikul moel. Häi-
rekeskuse töö selle ahela alguses on 
kriitilise tähtsusega, sest hädaolukor-

ras on kõnele vastav päästekorraldaja 
esimene abistaja ning kohati ka hätta 
sattunule viimane õlekõrs. 

Eestis toimiva inimeste abistamise 
süsteemi tugevus on, et me kasutame 
kõrgtehnoloogilisi ning järjest arene-
vaid abivahendeid, mis aitavad abista-
jatel olla palju kiiremad ja efektiivse-
mad. Küsimus on selles, kuidas tagada, 
et seda tehnoloogiat juhtivaid inimesi 
jaguks ja päästekorraldajad oleksid 
kaitstud läbipõlemise ning muude töö 
keerulisusest tingitud vaimse tervise 
probleemide eest. Samasuguse prob-
leemiga seisavad silmitsi ka teiste rii-
kide abistavad organisatsioonid ja 
need probleemid on universaalsed nii 
politseis, päästes kui ka häirekesku-
ses. Head inimesed teevad head tööd 
ainult siis, kui nad tunnevad end hästi. 
Inimeste abistamine on väga vastutus-
rikas ja oluline ning suurt tähelepanu 
tuleb pöörata sellele, kuidas inimeste 
abistajad end tunnevad. See on kaht-
lemata seotud sellega, kui võrdse part-
nerina politseipatrullid, päästjad ja 
meedikud tajuvad Häirekeskuse töö-
tajaid, ning sellega, millise ühise ees-
märgi nimel tööd tehakse. Need rollid 
ja tööd on sisult erinevad, kuid nende 
tähtsus terviku toimimises on suur.

Heiko Leesment
Häirekeskuse  

kommunikatsiooniekspert
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Küsimuses „Kas oled mõelnud, 
kuidas saad hakkama, kui Ees-
tit tabab ootamatu õnnetus või 

looduskatastroof?” peitub elegantne, 
kuid reljeefne vihje probleemidele, mis 
seonduvad nii ühiskondliku kui ka 
turvalisuskäitumisega vahetumalt, kui 
esmapilgul arvata võiks. Põhjuseks on 
nähtused, mille eiramise korral taga-
järjed ennast peagi ilmutavad.

Tegemist on ootamatuse ja määra-
matusega, mis teevad keeruliseks nii 
ühiskondliku kui ka turvalisuskäitu-
misega seonduvate protsesside luge-
mise ja mõistmise ning neile (eelneva) 
reageerimise.

Ootamatu tähendab etteaimama-
tut või ettenägematut. Nii on üle-
ujutused või käre pakane ootamatud 
peamiselt ainult ajalistest ja sügavuse 
aspektidest. Kuidas valmistuda aga 
ettenägematuteks nähtusteks ja sünd-
musteks? 

Mõne arvates on majandus- ja 
migratsioonikriis leevendunud. Tõen-
ditena esitakse erinevat statistikat. 
Teised väidavad, et niisugune järeldus 
on naiivne, ning näitavad veenvalt, et 
need kriisid on hoopis teisenenud po-
liitiliseks kriisiks, mis ilmutab ennast 
muuhulgas väärtuskonfl iktides, millel 
on ühiskonnaelule hoopis sügavam 
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mõju ja millega on keerulisem tegelda 
(ka Eestis). 

Alljärgnevas esitan kolm turvali-
suse ja politseiga seonduvat määra-
matuse tagajärgi süvendavat põhjust 
ning neli leevendust pakkuvat mõtte-
käiku.

 Probleemid probleemidega, 
 ratsionaalse mõtlemise kriis 
 ja kutse-eetika 

Ideoloogilised ja nurjatud 
probleemid

Probleemide analüütiline määratle-
mine on keskse tähtsusega just suure 
määramatuse tingimustes, kus nurja-
tute ja ideoloogiliste probleemide tä-
hendus aina kasvab. 

Üldiselt öeldes on nurjatud prob-
leemid sellised, mida on keeruline de-
fi neerida ning mida ei saa lahendada, 
vaid leevendada. Näiteks ei saa kor-
ruptsiooni välja juurida – korrupt-
sioon on suhe, mitte kaalikas! –, küll 
saab aga tegelda korruptsiooni mõju-
tavate teguritega, st tuleb orienteeru-
da lahendamiselt valitsemisele.

Teine sageli esinev kategooria 
probleemide hierarhias on ideo-
loogilised probleemid, mille puhul 
probleem ise ei ole selge, küll on aga 

lahendus, ning sellega tegeldakse en-
tusiastlikult. Radari lugejaskonnale 
mõeldes toon näite turvalisuse vald-
konnast.

Turvalisusprobleemidega tegele-
misel on politseinike käitumisviisil 
(strateegia, tehnika) suurem roll kui 
politseinike arvul [1]. Üks avalik-
kusele tuntav politseistrateegia on 
stop-and-search. Tegu on agressiivse 
strateegiaga, kus keskendutakse min-
gis piirkonnas kindlale sihtrühmale. 
Vähimagi võimaliku sobimatu reakt-
siooni korral toimetatakse kahtlased 
isikud politseisse. Stop-and-search on 
ideoloogilise probleemi näitena tun-
tud juba pikki aastaid, kuid brittide 
värske uuringu tulemused on eriti 
reljeefsed ning kinnitavad, et stop-
and-search ei olnud mitte lahendus, 
vaid hoopis probleem [2]. Kasutamis-
otsuse tegemisel puudusid tõendid 
strateegia ja probleemi omavahelise 
positiivse seose kohta. Tulemus jäigi 
vähetõhusaks, kuid ärritas elanikke 
ja õhutas konfl ikti.

Kas probleemi saab 
lahendada või leevendada?

Armastus ja abielu

Politseitöö olemus suunab 
otsima ratsionaalseid se-
letusi ja lahendusi, kuigi 
paljusid turvalisusprob-
leeme ei saa ratsionaalse 
käitumisega seletada (nt 
kõrtsikaklus). Inimene ei 
ole ratsionaalne, vaid on 
strateegiline olend vähe-
malt kahel põhjusel:

lahendus, ning sellega tegeldakse en-
tusiastlikult. Radari lugejaskonnale 
mõeldes toon näite turvalisuse vald-

Turvalisusprobleemidega tegele-
misel on politseinike käitumisviisil 
(strateegia, tehnika) suurem roll kui 
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kusele tuntav politseistrateegia on 

. Tegu on agressiivse 
strateegiaga, kus keskendutakse min-
gis piirkonnas kindlale sihtrühmale. 
Vähimagi võimaliku sobimatu reakt-
siooni korral toimetatakse kahtlased 

Stop-and-search on 
ideoloogilise probleemi näitena tun-
tud juba pikki aastaid, kuid brittide 
värske uuringu tulemused on eriti 
reljeefsed ning kinnitavad, et stop-

 ei olnud mitte lahendus, 
vaid hoopis probleem [2]. Kasutamis-
otsuse tegemisel puudusid tõendid 
strateegia ja probleemi omavahelise 
positiivse seose kohta. Tulemus jäigi 
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1) niisugusele kirjeldusele vasta-
vat ei õnnestu loodusest leida või 

2) kohatakse kedagi teistsugust 
ning valikusse sekkub nähtus nime-
tusega armastus, millega lõpeb ka 
romantiline kujutlus ratsionaalsest 
valikust.

Nii leiab kinnitust nobelist Her-
bert Simoni väide, et tulemuslik otsus 
tehakse negatiivse tagasiside alusel, 
välistades lahendused, mis meid ei 
rahulda.

 Millised on inimeste ja 
 organisatsioonide pidevalt 
 teisenevad strateegilised 
 eesmärgid? 

„Midagi“ tuleb ju teha

Politseinikud näevad „töös ja kutse-
alases virkuses oma kohustust Jumala 
[riigi] ees” [3, lk 144]. Kutseeetikast 
tulenev kohustatuse tunne turvalisus-

probleemidega kokku puutudes on 
seetõttu loomulik, kuid see „mi-
dagi“ peaks olema adekvaatne ja 
tuginema tõenditele. Siin on vaja 
ühiskonna kriitilise lugemise os-

kust. Turvalisuses ei tähenda näh-
tava haiguse puudumine veel head 
tervist ning enne ravimist tuleks täp-

sustada, kas hakatakse ravima haigust 
või haiget.

Missugused on võimalikud (mit-
muses!) asjakohased meetmed (nt 

strateegia, tehnika)?

1) täielikuks ratsionaalseks vali-
kuks vajaminevat maksimaalset või-
malikku infot ei ole kunagi kellelgi;

2) inimene ei käitu alati enda-
le kasulikult, vaid strateegiliselt, st 
paljudel muudel pidevalt muutuvatel 
ajenditel ja eesmärkidel (nt tervislik 
vs. ebatervislik eluviis).

Näiteks võib kellelgi olla täiesti 
ratsionaalne eesmärk abielluda. Kui 
eeldame, et abielu põhineb armastu-
sel, siis piirdub ratsionaalsus parimal 
juhul sellega, et suudetakse määrata 
tulevase kaasa sugu. Isegi kui kellelgi 
on detailne kujutlus võimaliku kaas-
lase füüsilistest parameetritest, siis 
näiteks näojoonte, liikumise ja meel-
tega seonduv enam nii lihtne ei ole. 
Detailse idee realiseerumine on küsi-
tav vähemalt kahel põhjusel: 

Allikad
1. Lee, Y., Eck, J. E., & Corsaro, N. 

(2016). Conclusions from the history of 
research into the effects of police force 
size on crime – 1968 through 2013: a 
historical systematic review. Journal 
of Experimental Criminology, 12(3), 
431–451

2. Drury, J., Ball, R., Neville, F., Reicher, 
S., & Stott, C. (2019). Re-reading the 
2011 riots: ESRC beyond contagion 
interim report

3. Weber, M. (2007). Protestantlik eetika 
ja kapitalismi vaim. Varrak

4. Rummo, P-E. (2001). Õnnelik. 
Looming, 8, 1123–1124

„Kõik on vastus, kui nüüd teaks 
 ka küsimust“ [4, lk 1124] ehk 
 neli mõttekäiku ootamatu 
ootamisel 

Detsentrilisus ja risomaatilisus: tradit-
sioonilised hierarhiad võivad takistada 
adekvaatset reageerimist ja arengut. 
Organisatsiooni iga liige (sh üksus, 
funktsioon) peab olema valmis, et just 
tema määrab saatust ning temast võib 
välja kasvada tulus (äri)valdkond. Nii-
sugune vaade sunnib ümber mõtesta-
ma paljud traditsioonilised juhtimise 
ja personalitöö strateegiad ning põhi-
mõtted.

Strateegilisus: strateegiad ja tehni-
kad ei ole muud kui nimetused tea-
tud laadi mõtlemisest või käitumi-
sest. Need on kui muna, jahu, piim ja 
suhkur pannkoogi valmistamisel, st 
vahendid, mille kasutamisel on loota 
uut kvaliteeti (nt pannkoogi maitse). 
Näiteks on karjäärisüsteem administ-
ratiivstrateegiana vahend organisat-
siooni sidustamiseks tegevuskeskkon-
naga, mitte midagi eraldi seisvat.

Analüütilisus: lihtsalt mõõdeta-
vaile ja kergesti kogutavaile andmeile 
peab lisanduma teadmine ühiskon-
na süvamehhanismides toimuvatest 
muutustest, näiteks poliitiliseks krii-
siks ja väärtuskonfl iktideks teisene-
nud majandus- või migratsioonikriis.

Teadmisvaldkondade ümberpai-
gutus: baasteadmised gruppide toimi-
misest (juhtimine) ja väärtusküsimus-
test (moraali- ja poliitikafi losoofi a) 
kuuluvad nüüd politseinike elemen-
taarteadmiste hulka ning ei ole juhti-
dele või teadlastele kuuluv privileeg.

Priit Suve
Tallinna Ülikooli 

avaliku juhtimise dotsent

Politseinikud näevad „töös ja kutse-
alases virkuses oma kohustust Jumala 
[riigi] ees” [3, lk 144]. Kutseeetikast 
tulenev kohustatuse tunne turvalisus-

probleemidega kokku puutudes on 
seetõttu loomulik, kuid see „mi-
dagi“ peaks olema adekvaatne ja 
tuginema tõenditele. Siin on vaja 
ühiskonna kriitilise lugemise os-

kust. Turvalisuses ei tähenda näh-
tava haiguse puudumine veel head 
tervist ning enne ravimist tuleks täp-

sustada, kas hakatakse ravima haigust 
või haiget.

Missugused on võimalikud (mit-
muses!) asjakohased meetmed (nt 

strateegia, tehnika)?

Detailse idee realiseerumine on küsi-
tav vähemalt kahel põhjusel: 
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telefoninaljad
Tirr!” tirises Lõvi Leo mobiilte-

lefon. 
Leo võttis telefoni käppa ja 

vastas sellele: „Leo kuuleb.”
Leo üllatuseks hakkas peenike poi-

sihääl tuttava viisiga laulu laulma:
„Elas metsas kommionu,
keset suuski noori, vanu.
Kapsapõõsa suure all
oli uhke korter tal.”
„Äh?” ähkis Leo üllatunult ja vaju-

tas telefoni kinni.
Lõvitüdruk Liisu jäi teda küsivalt 

vahtima.
„Kes see oli?” tundis ta huvi.
„Ei tea, keegi poiss laulis mulle,” 

imestas Leo ja vahtis oma telefoni. „Ja 
teised itsitasid. See polnud vist küll 
keegi meie klassist. Number on tund-
matu.”

„Laulis? Mis ta sulle laulis?” tahtis 
Liisu teada. Leo laulis laulu omakorda 
Liisule.

„Naljakas laul. Aga minu arust 
olid sellel teistsugused sõnad. Ja kes 
see kommionu üldse on?”

„Eks vist mingi onu, kes annab 
kommi,” pakkus Leo õlgu kehitades.

Liisu hakkas uute sõnadega Mutio-

nu laulu laulma ja Leo ümises kaasa.
Parajasti kõndis konstaabel Kivi-

käkk kohvitassiga mööda ja jäi lõvi-
laste laulu kuulama.

„Kus te sellist laulu kuulnud ole-
te?” imestas ta.

Leo ja Liisu seletasid.
„Oot-oot-oot!” ütles nüüd kons-

taabel Kivikäkk ja võttis diivanil istet. 
„Meil on vist vaja teiega natukene te-
lefoni kasutamisest rääkida.”

„Me teame küll, kuidas telefoni 
kasutada,” pobises Liisu.

Konstaabel Kivikäkk hõikas üle 
ukse ning peagi tulid ka konstaa-
bel Majasokk ja ülemkonstaabel 
Overlokk Leo ja Liisu tuppa.

Kivikäkk rääkis neilegi imelikust 
telefonikõnest ja ülemkonstaabel 
Overlokk hakkas mõtlikult vuntsi kee-
rutama.

Leo ja Liisu vaatasid kõigile kol-
mele kordamööda otsa. Neile hakkas 
tunduma, nagu oleksid nad midagi va-
lesti teinud.

„Telefon pole mänguasi,” alustas 
Overlokk. „Tänapäeval saab telefoniga 
muidugi ka igasuguseid mänge mängi-
da. Mitte nagu vanasti, kus sellega sai 

ainult helistada. Aga üldiselt peaks tele-
foni ikkagi mõistlikult kasutama.”

Ülemkonstaabel Overlokk pidas 
väikse pausi ja tunnistas siis üles: 
„Teate, ka mina helistasin lapsena 
võõrastele inimestele, mina ja teised 
poisid.”

„Sina!” imestasid Leo ja Liisu koo-
ris. „Mis sa neile laulsid?”

„Mina ei laulnud, mul pole suurem 
asi lauluhääl. Me ütlesime ühele vana-
prouale, et poes on banaane. Ta läks 
kohe väga õhinasse, et oi, aitäh, kohe 
lähen järjekorda.” 

Ülemkonstaabel Overlokk punas-
tas seda meenutades. „Banaane oli tol 
ajal väga harva saada, ja kui neid kus-
kil müüdi, siis olid järjekorrad mitu 
tundi pikad. Mul hakkas hiljem sellest 
vanaprouast kahju, et kuidas ta seal 
talvekülma käes neid banaane taga 
otsis…” 

Nüüd võttis konstaabel Kivikäkk 
sõna: „Mina helistasin ka! Ütlesin 
ühele pahurale naabrionule, et maja 
põleb.”

„Oi!” ohkis Liisu. „Kas see oli siis, 
kui teil läks kuusk põlema?”

„Ei olnud. Tookord ei põlenud 

Lõvi Leo ja 
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kuskil, me tegime lihtsalt nalja. Me 
sõpradega piilusime aknast ja nägime, 
et see onkel jooksis pidžaamas ja sus-
sides välja, kohver ühes ja kass teises 
kaenlas. Ta jäi, pea kuklas, ülespoole 
vahtima, kust suitsu paistab. Küll me 
naersime.” Kivikäkk köhatas piinlik-
kust tundes.

Leo ja Liisu said nüüd muidugi 
aru, et telefoniga lollitamine ei pruugi 
kõigile sama palju nalja teha.

„Kas te teate, et isegi meile politseis-
se ja hädaabinumbrile helistatakse tih-
tipeale nalja pärast!” võttis nüüd kons-
taabel Majasokk sõna. „Paljud küsivad 
kella või et kui kaua mingi pood lahti 
on või et mis ilm homme on.” 

Lõvilapsed jäid teda, suu lahti, 
vahtima.

„Tõsijutt!” noogutas Majasokk. 
„Mõni tahab lihtsalt niisama juttu aja-
da, sest muidu on igav.”

Järsku kostis telefonihelin. Kons-
taabel Kivikäkk ruttas vastuvõtulaua 
juurde. Varsti oli ta tagasi ja teatas: 
„Ehtepoodi murtakse parajasti sisse! 
Üks patrull on juba välja saadetud, 
aga meid on ka vaja.”

Konstaabel Kivikäkk torkas endale 
mütsi pähe ja tõttas koos Majasokuga 
uksest välja. 

Leo ja Liisu olid samuti püsti hü-
panud.

„Meie tahame kaasa tulla!” hüüdis 
Leo neile järele. „Kindlasti on seal po-
litseilõvisid tarvis!”

Aga ülemkonstaabel Overlokk hoi-
dis neid tagasi.

„Küll nad hakkama saavad,” kin-
nitas ta. „Pealegi võib seal ohtlik olla, 
see pole laste koht.”

Leo vajus solvunult tagasi diivani-
le. „Me pole mingid lapsed,” pomises 
ta pahaselt.

Ülemkonstaabel Overlokk patsu-
tas Leo õlga.

„Meil jäi tähtis jutt pooleli,” ütles 
ta lepitavalt. „Mis laulu te siin enne 
laulsite? Midagi kommionust?”

„Jaa, sellel olid imelikud sõnad,” 
ütles Liisu ja laulis Overlokile jupikese.

„Kes see kommionu on?” tundis 
nüüd Leogi huvi.

Ülemkonstaabel Overlokk silus jäl-
le oma vuntsi.

„Kommionudeks kutsutake selli-
seid tüüpe, kes meelitavad lapsi enda-
ga kaasa. Pakuvad kommi või vidinaid 
või ütlevad, et neil on autos või kodus 
kutsikaid…”

„Mina tahaks küll kutsikaid 
näha!” õhkas Liisu.

Lõvi Leol oli kulm kortsu läinud. 
„Miks nad lapsi kaasa meelitavad?” 
küsis ta kahtlustavalt.

Overlokk ohkas süngelt. „On ole-
mas selliseid pahasid inimesi, kes taha-
vad lastele kurja teha. Neil võib isegi 
olla neid komme ja kutsikaid. Nii on 
lihtsam laste usaldust võita.”

Liisu silmad olid ehmatusest taldri-
kusuuruseks muutunud.

Leo urises: „Mina hammustaksin 
sellist kommionu, kui ta mind või Lii-
sut meelitama tuleks!”

Ülemkonstaabel mühatas. „Jah, 
seda võiksid sa kindlasti teha. Aga 
teistel lastel pole tavaliselt sama te-
ravaid hambaid ja sama palju jõudu. 
Ja selliseid kommionusid pole sugugi 

vad meie ja hädaabiinimeste tööd. 
Võib juhtuda, et päriselt hädas olevad 
inimesed jäävad sellepärast abita.”

„Jah, on palju selliseid mõtlema-
tuid inimesi,” ohkas ülekonstaabel 
Overlokk. „Nii täiskasvanuid kui ka 
lapsi. Sellepärast on hea, et koolis ja 
kodus seletatakse lastele, mida telefo-
niga tohib ja sobib teha ja mida mitte. 
Lapsed ei mõtle alati tagajärgedele, 
aga suured inimesed peaksid küll juba 
mõtlema.”

„Kas teile tuleb praegu meelde, 
mida telefoniga teha ei tohi?” küsis 
konstaabel Majasokk Leolt ja Liisult. 
„Peale ilma asjata hädaabinumbrile 
või politseisse helistamise.”

Lõvilapsed mõtlesid järele.
„Ei ole ilus nalja pärast suvalistele 

numbritele helistada ja rumalaid asju 
rääkida,” ütles Leo.

„Ei tohi kedagi solvata või narri-
da ei telefoni teel, otse näkku ega selja 
taga,” lisas Liisu.

„Õige,” noogutas Overlokk.
„Ei maksa valetada, et maja põleb 

või poes müüakse banaane.”
„Kedagi ei tohi hirmutada ka, et 

ukse taga on kuri koer või murdva-
ras!” 

Leo ja Liisu läksid lausa hoogu. 
Neile tuli päris palju asju pähe, mida 
ei tohi telefoniga teha. Liisule meenus 
ka ilma loata pildistamine ja filmimi-
ne, millest tal endalgi oli veidi piinlik-
ke mälestusi.

Leole tuli hea mõte: „Tulge meie 
kooli rääkima, milleks telefon hea ja 
milleks halb on! Ja kommionudest 
rääkige ka! Kindlasti on palju lapsi, 
kes pole sellistest asjadest kuulnudki.”

Ülemkonstaabel Overlokk patsu-
tas Leod jälle õlale ja kiitis: „Väga hea 
mõte, Leo! Teeme ära!”

Liisu oli mõtlikuks jäänud. „Aga 
mida teha, kui päriselt õnnetus käes 
on ja ise hakkama ei saa? Siis peaks 
vist 112-le helistama?”

„Täpselt nii!” nõustus konstaabel 
Kivikäkk. „See number tasub pähe õp-
pida. Sealt tullakse appi.”

„Üks-üks-kaks! Üks-üks-kaks! Jät-
ku meelde iga laps!” laulis Liisu. 

Leo ühines rõõmsalt lauluga ja 
varsti leelotasid ka kõik kolm kons-
taablit kooris kaasa. Kõigil oli tuju 
korraga paremaks läinud.

Kirjutanud Kristiina Kass  
Joonistanud Joonas Sildre

lihtne ära tunda. Kõige kindlam on, 
kui te üheltki võõralt inimeselt näiteks 
kommi vastu ei võta ja nendega kuna-
gi kaasa ei lähe. Isegi kui nad ütlevad, 
et su ema või isaga on midagi juhtu-
nud ja ta viiks teid nende juurde.”

Leo ja Liisu mõtlesid kuuldu üle 
järele. 

Järsku kostis ukse taga kobinat 
ning konstaablid Kivikäkk ja Ma-
jasokk marssisid sisse. Nad nägid pa-
hurad välja.

„Valehäire!” kostis Majasokk. 
Lõvilapsed ja ülemkonstaabel 

Overlokk ohkisid üllatunult. Leo pais-
tis olevat isegi pisut pettunud. Tema 
arvates oleks olnud põnev kuulda, kui-
das kullapoe röövlid kinni nabiti.

Konstaabel Kivikäkk vajus diiva-
nile.

„Noh?” kergitas Overlokk kulmi. 
„Mis seal siis oli?” 

„Telefoninali oli!” porises kons-
taabel. „Sellised asjatud kõned sega-
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konnaõiguse probleemid, tsiviilõiguslik 
kahju, alaealiste ekspertiisid, abitu 
seisundi ekspertiisid, emotsionaalsete 
seisundite ekspertiisid, surmajärgsed 
ekspertiisid, ütluste andjate psühho-
loogiliste karakteristikute tuvastamine, 
automatiseeritud süsteemide operaa-
torite ekspertiisid, psühholingvistilised 
ekspertiisid, kuritegeliku grupi liikmete 
ekspertiisid. Eraldi peatükina on too-
dud ülevaade psühholoogiaekspertiisi 
arengust Nõukogude Liidus ja Vene 
Föderatsioonis.

Proceedings of Estonian 
Academy of Security Sciences 
no 17/2018: Versatile Security
Sisekaitse-
akadeemia, 2018
Sisekaitseakadeemia 
ingliskeelse teadus-
ajakirja 17. number 
sisaldab nelja artiklit. 
Esimesed kaks 
on teadusartiklid, 
millest esimene leiab 
seoseid koolinoorte isiksuseomaduste 
ning nende riskikäitumise vahel liiklus-, 
tule- ja veeõnnetuste korral ning teine 
diskuteerib teemal, kas tuleks laienda-
da kohaliku omavalitsuse avalikku kor-
da tagavate ametnike õigusi. Teised 
kaks artiklit on esseevormis mõtte-
arendused, millest esimene käsitleb 
Venemaa vaadet asümmeetrilisele 
sõjapidamisele ning teine peegeldab 
ulatusliku migratsiooni erinevaid käsit-
lusviise Vahemere lõunapiirkonnas.

The Estonian Straits: Excep-
tions to the Strait Regime of 
Innocent or Transit Passage
Alexander Lott
Brill, 2018
Uurimuse eesmärk on 
välja selgitada väinade 
peamiste õiguska-
tegooriate vahelised 
seosed. Töö peami-
sed uurimisobjektid 
on Eesti väinad ning 
nende rannikuriikide Eesti, Soome ja 
Läti merevöönditele – esmajoones 
sisemerele ja territoriaalmerele – kohal-
duv õiguslik raamistik.

K9 Search and Rescue Troub-
leshooting: Practical Solutions 
to Common Search-Dog 
Training Problems
Susan Bulanda
Brush Education 
Inc., 2017
Raamatu autor Su-
san Bulanda on koe-
rajuht ja koerajuhtide 
treener, kes on 
aastakümneid teinud 
koostööd koerajuhti-

dega kogu maailmas, et parandada K9 
meeskondade tööd. Raamatus on ta 
jaganud nõuandeid, kuidas kasvatada 
ja treenida päästekoeri, ning õpetanud, 
kuidas treenida ümber valesti treenitud 
koerad. Autor on uurinud, kuidas koera 
varase arengu erinevad etapid mõjuta-
vad tema käitumist täiskasvanueas. 

Border Surveillance Best 
Practice and Guidelines
Frontex, 2017
Raport sisaldab nelja 
spetsiifilise valdkonna 
analüüsi, mis piirivalvele 
huvi pakuvad: operat-
sioonipõhine suhtlus ja 
andmevahetus nii riikli-
kul kui ka rahvusvahe-
lisel tasandil, mobiilsed 
valvesüsteemid merel 
ja maismaal, varustuse ja süsteemide 
soetamise probleemid ning piiriületa-
mise jälgimise seadmed. Raport sisal-
dab häid tavasid ja juhiseid liikmesriiki-
dele, kes soovivad sellist praktikat oma 
piirivalve haldamise, protseduuride ja 
tegevusalade puhul kasutada. 

Drones in Society: Exploring 
the Strange New World of 
Unmanned Aircraft
Ron Bartsch, 
James Coyne, 
Katherine Gray
Routledge, 2018
Droonide integratsioon 
ühiskonda on tekitanud 
ennenägematu tähele-
panu terves maailmas. 
Lennunduse jaoks on 
droonide tulek peaaegu 
sama suur asi nagu reaktiivmootori leiu-
tamine. Raamatus on uuritud droonide 
tulekuga kaasnevaid muutusi ühiskon-
nas ja selle õiguslikus raamistikus.

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu
• kodulehekülg – 

sisekaitse.ee/raamatukogu 

• e-raamatud – 
digiriiul.sisekaitse.ee  

• müügil olevad trükised – 
sisekaitse.ee/kirjastus
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MÄLUMÄNG

 

1Kui küsida, kes on Tombak, siis meenub 
esimesena ilmselt kunagine profirattur 
Janek Tombak. Mis on õige vastus aga 

siis, kui küsida, mis on tombak?

2James Bondiga seostub mitu talle väga 
omast eset, nt püstol Walther PPK, 
kokteil Vodka Martini (raputatud, mitte 

segatud), ent ka konkreetsed sigaretid. Fil-
mides on sellest vähem juttu, aga raamatu-
tes rõhutatakse tema tõmmatud sigarettide 
eriomast tunnust – kolme kuldset triipu. Mis 
firma sigarette eelistas James Bond? Tege-
mist oli loomulikult ka Ian Flemingi enda 
eelistusega.

313. sajandil, kui mongolid olid alistanud 
juba tohutud territooriumid Aasiast 
Euroopani, üritasid nad vallutada ka 

Jaapanit. Kahel korral saatis Hubilai-khaan 
teele tugeva laevastiku, mille mõlemal korral 
hävitas võimas taifuun. Kuidas jaapanlased 
seda jumalikku tuult nimetavad? 

4Kui juhid nõuavad innovatsiooni, siis 
tuleb midagi välja mõelda. Sarnases 
olukorras oli ka Peeter Paul Papp, kes 

mõtles kuuekümnendail välja midagi, mis 
(mõningate pausidega) on tootmises tänini. 
Tõsi, tulenevalt Euroopa Liidu regulatsioo-
nidest veidi muudetud nimega. Oluliselt on 
toote populaarsust mõjutanud odav hind. 
Mille P. P. Papp välja mõtles?

5See tuntud ärimees sai sündides ni-
meks Abdul Latif Jandali. Kõrgharidus 
jäi tal omandamata, mis ei takistanud 

tal tõusmast oma erialal absoluutsesse tippu. 
Karjääri on ta teinud mitmes firmas, enim 
seostatakse teda aga ühe ettevõttega, mille 
aktsia tegi tema juhtimise all läbi suure tõusu. 
Arvestades seda, et tema palk oli ainult 1 dollar 
aastas, kulus see talle ilmselt marjaks ära. Mis 
nime all sai kõnealune härrasmees tuntuks?

6Küsimusele, kes on väikseim lind maa-
ilmas, ei ole arvatavasti kellelgi raske 
vastata – muidugi kimalaskoolibri. Kas 

teate ka seda, mis riik võib uhkeldada sellega, 
et on tema ainus vabas looduses elupaik? 
Tegemist on ühe saareriigiga.

7Eestlaste rahvapärimus pajatab teadagi 
palju ka loomade kohta. Tänapäeval 
teeb selle looma nägemine ikka inime-

sed rõõmsaks. Vanemal ajal peeti teda aga 
halvaks endeks. Tema ilmumine kodumaja 
lähedusse arvati tähendavat tulekahju või 
koguni surma. Kes see loom on? 

8Kaks laulvat meest hiiu kannelde 
ja hulga elektroonikat juhtivate pe-
daalidega esitavad omaloomingulist 

muusikat, mida nad ise nimetavad neozom-
bipostfolgiks. Nende eelmisel aastal ilmunud 
esikplaat „Süüta mu lumi“ tituleeriti aasta 
folgialbumiks. Mis ansambel see on? 

9Mille poolest eristuvad Mendelejevi 
tabeli ülejäänud elementidest boor, 
fluor, fosfor, hapnik, jood, kaalium, 

lämmastik, süsinik, uraan, vanaadium, ve-
sinik, volfram, väävel ja ütrium?

10Maailma suurim kohvitootja ning 
eksportija on Brasiilia. Mis riik on 
selles vallas teisel kohal? Kolum-

bia on alles kolmas.

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadressi-
le radar@politsei.ee märgusõnaga 
„Mälumäng“ (vastuseid saab saata 
kuni 1. oktoobrini 2019). Õigesti 
vastanute vahel loosime välja  
Radari logoga joogipudeli ja  
mikrofiiberist saunalina. 

Mälumäng
1. Vase ja tsingi sulam 2. Morland 3. Kamikaze 4. Kamašokolaad või kamatahvel 5. Steve Jobs 6. Kuuba 
7. Orav 8. Puuluup 9. Tähistatakse ühe tähega

Ristsõna vastuseid ootame samuti 
aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vastuseid 
saab saata kuni 1. oktoobrini 2019). 

Õigesti vastanute 
vahel loosime välja 
Radari logoga joo-
gipudeli. Kui soovid 
saata mälumängu 
ja ristsõna vastu-
sed koos, kirjuta 
märgusõnaks 
„Vastused“. Eelmi-
se Radari ristsõna 
õige vastus oli „eks 
ikka liugu laskma“. 
Õigesti vastanute 
hulgast võitsid 
Radari logoga joogi-
pudelid Ree Kloos-
ter Lääne-Harju 
politseijaoskonnast, 
Aivi Anton Lääne 
prefektuuri opera-
tiivteabetalitusest 
ning Radari lugeja 
Riinu Mälk.

Radar soovib võit-
jatele palju õnne ning 

võtab nendega auhindade kättesaa-
miseks ühendust.

Eelmises Radaris küsisime, mis 
objekt oli pildil. Objekt asub Eestis, 
kuid enamik eestlasi on seda näinud 
pigem meedia vahendusel. Õige 
vastus on riigikogu istungisaali lagi.  
Õigesti vastanute hulgast võitsid 
Radari mikrofiiberist saunalinad 
Imre Paat Tartu politseijaoskon-
nast, Tarmo Esula Narva piiripunk-
tist ja Ave Šapkin Häirekeskusest. 
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