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JUHTKIRI

Vaade tulevikku
Olen endalt ikka ja jälle küsinud, millisena näen 
mina maailma parimat politseid. Mida peaksime 
muutma või kuidas arenema? Raske on leida 
üht ja õiget vastust. Ideid, kuidas võiks olla, 
mida peaksime muutma või kuidas muutuma, 
on nii mõnigi. 

Nagu Krista Aas oma loos (lk 6) märgib, sai 
PPA strateegia alguse soovist mitte sörkida sa-
bas, vaid olla valmis tulevikuks, millest meil pole 
veel aimugi. Me ei tea, mis tuleb homme, mit-
mele liiklusõnnetusele või koduvägivalla juhtu-
mile peame reageerima (oh seda lootust, et see 
number oleks null). Oleme sellest hoolimata alati 
valmis aitama ning reageerima. Ja meile loode-
takse. Lühikese aja jooksul, mille olen veetnud 
osana Politsei- ja Piirivalveameti kollektiivist, 
saan öelda, et meile loodetakse ning meid usal-
datakse. 

Varem ei mõelnud ma kunagi sellele, kui pal-
ju üks politseinik tegelikult teeb või mitut rolli ta 
täidab. Need rollid on talle andnud klient, mitte 
tema tööeeskiri. Teda otsib eksinud turist, lap-
se kaotanud ema, naaber, kes pole rahul oma 
naabriga. Politsei kätkeb endas sotsiaaltöötajat, 
vahekohtunikku, taksojuhti (sic), ema, isa, ühe-
sõnaga kõike, mida inimene oma hädas otsib ja 
vajab. Võime uhked olla kriitika üle, mille osaks 
päevast päeva saame, sest see näitab, et mei-
le on seatud suured ootused ja inimesed pet-
tuvad, kui politseinik – kes on samuti inimene, 
ärgem unustagem – neid lootusi vahel harva 
ei täida. Jah, meil nagu igal inimesel on omad 
puudused, kuid oleme õppinud oma viga tun-
nistama ja edasi liikuma ning viga hindama kui 
õppetundi. 

Kipume eestlastena unustama, kust me tule-
me ja kus me olime vähem kui 30 lühikest aastat 
tagasi. Tahame end võrrelda eesrindlike heaolu-
riikidega ja jätame märkamata selle suure hüp-
pe, mille MEIE oleme teinud. Miks? Sest meie 
soov on olla parim. Oleme eimillestki loonud rii-
gi, kuhu tullakse õppima ning mis on arvestatav 
rahvusvaheline partner nendelesamade-
le riikidele, mille endile eeskujuks ole-
me seadnud. 

Selleks aga, et olla uuendus-
meelne, arenemisvõimeline ja ava-
tud uutele ülesannetele, peaksime 
kriitikale vahelduseks oskama end 
ka kiita ning näha oma töövõite. 
Kust me teame, et oleme midagi 
hästi teinud, kui näeme ainult 
viga ja häda? Kriitika on 
arenemiseks kahtlemata 
hädavajalik, kuid seda on 
samuti oskus näha posi-
tiivset. 

 Head lugemist!

Kerstin Meresma
Radari  peatoimetaja
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Põhja prefektuuri töötajad pak-
kusid septembris ja oktoobris 
Tallinna-Rapla teel kiirusületa-
jaile võimalust valida rahatrahvi 
ja rahunemispeatuses ootamise 
vahel. 

Võimalust valida pakuti siiski ainult neile 
kiiruseületajaile, kel varasemast kehtivaid 
liiklusrikkumisi ei olnud. Autojuhtidele, 
kes valisid rahunemispeatuses ootamise, 
rahatrahvi ei määratud ning nad suunati 
tee kõrval asuvasse parklasse. Kuni 20 
km/h piirkiirust ületanud sõidukijuhtidel 
tuli parklas oodata 45 minutit ja 21–40 
km/h kiiruseületamise puhul 60 minutit. 

Nurgakivi panid paika siseminister Mart 
Helme, Riigi Kinnisvara juhatuse esimees 
Kati Kusmin, Lääne prefekt Kaido Kõplas, 
Päästeameti peadirektor Kuno Tamme-
aru, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius 
ning Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido 
Somelar.

„Pärnu ühishoone on järjekordne tähis 
inimeste töötingimuste parandamisel. Si-
sejulgeolekuasutuste teenistujad teevad 
iga päev külg külje kõrval rasket tööd 
ning sellised ühishooned aitavad veelgi 
kiirendada ja parandada asutustevahelist 
suhtlemist ning suurendavad kohaliku ko-
gukonna turvatunnet," ütles siseminister 
Mart Helme.

Siseturvalisust tagavate asutuste 
ühishoonesse kolivad Politsei- ja Piiri-
valveameti, Päästeameti, Kaitsepolitsei-
ameti, Häirekeskuse, Siseministeeriumi 
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meie maakonna tublidel politseinikel, kel-
le töötingimused on oluliselt paranenud. 
Pärnu linnas on nüüd üks mahajäetud 
endine sõjaväekvartal likvideeritud ja uus 
hoonestus väärtustab piirkonda. Soovin 
ehitajaile jõudu. Loodetavasti saame pea-
gi avada ühe Eesti moodsaima sisejulge-
olekumaja, kus politseinikud ja päästjad 
saavad endale nüüdisaegsed tööruumid," 
lisas Kosenkranius.

Riigi Kinnisvara 
juhatuse esimees 
Kati Kusmin sõnas, 
et Pärnu sisejulge-
oleku ühishoone 
ehitatakse tänapäe-
vaste lahendustega. 
„Projekteerimisel ja 
ehituses on kasutu-
sel BIM-mudel ehk 
digitaalne infomudel, 
mille toel saab igal 
hetkel ülevaate nii 
hoone tervikust kui 
ka detailidest. Ehi-
tustegevus on kul-
genud plaanipära-
selt ja tööd püsivad 
ajagraafikus," lausus  
Kusmin.

Leping Pärnu  
sisejulgeoleku ühis-

hoone ehitamiseks sõlmiti tänavu mais ja 
hoone peaks valmima 2021. aasta keva-
del. Projekti eelarve on 24,5 miljonit eu-
rot. Ühishoone arhitektid on Martin Aunin, 
Annika Aasmaa ja Marti Kahu, sisearhitekt 
on Urmo Vaikla. 

Lisaks on alustatud ehitustegevust 
Pärnus Tammsaare puiestee 70 kinnistul, 
kuhu rajatakse Politsei- ja Piirivalveameti 
merepääste hoone. Tööde käigus re-
konstrueeritakse ka Tammsaare puiestee 
ja Riia maantee ristmik.

Pärnu ühishoone 
sai nurgakivi

„See on osa liiklusinnovatsiooni projek-
tist, mille eesmärk on leida uusi mõjusaid 
viise liiklusohutuse parandamiseks,“ ütles 
PPA innovatsiooninõunik Elari Kasemets. 
„Uurime, kuidas tajuvad kiiruseületajad ra-
hatrahvi ja kuidas kaotatud aja mõju. Au-
tojuhtidega tehtud intervjuudest teame, et 
osa inimesi peab vestlust politseinikuga ja 
menetlustoiminguile kulunud aega mõju-
samaks sekkumiseks kui rahatrahvi.“ 

Kasemets selgitas, et ükskõik kui pal-
ju aega pühendab politsei järelevalvele ja 
ennetamisele, ükskõik kui palju paremaks 
lähevad meie autod või liiklustaristu, oleme 
praegu jäänud platoo peale. Liiklusõnne-
tuste tõttu hukkunute ja kannatanute arv 

Politsei katsetas rahunemispeatust 

infotehnoloogia- ja arenduskes-
kuse ning Sotsiaalkindlustus-
ameti ohvriabi töötajad. Hoonete 
suletud netopindala on umbes 
13 000 ruutmeetrit.

„Seda uut maja on aastaid 
oodanud kõik Pärnus töötavad 
politseinikud ning ka Pärnu 
linna inimesed. Uue maja valmimisega 
paranevad oluliselt politseinike töökesk-
kond ja -tingimused ning usun, et see 
aitab meil kokkuvõttes oma tööd veelgi 
paremini teha. Jätkame siin koos oma 
heade partneritega turvalisema Eesti loo-
mist," sõnas Lääne prefekt Kaido Kõplas.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse 
väitel on äärmiselt positiivne, et viimaks 
sai nurgakivi hoone, millest on räägitud 
ja mida on plaanitud Pärnusse peagu 
kümme aastat. „Eriti hea meel on kindlasti 

Põhja prefektuur katsetas Tallinn-Rapla 
teel rahunemispeatust.

Lääne prefekt Kaido Kõplas 
Pärnu ühishoone nurga-
kivile ehitussegu kühvel-
damas. 

Pärnu sisejulgeoleku ühishoonele, mis saab koduks Lääne 
prefektuuri, Pärnu politseijaoskonna, Kaitsepolitseiameti, Häire-
keskuse, Päästeameti, SMITi ja Ohvriabi töötajaile, asetati 11. 
oktoobril nurgakivi.  Hoone peaks valmima 2021. aasta kevadel. 

ei näita vähenemise märke. „Sealt tekkiski 
mõte, et ehk vaataks teise nurga alt seda, 
kuidas me saaksime liikluskäitumist muuta 
ja mõjutada eelkõige inimeste kohtlemise 
kaudu,“ sõnas enne kaheksa aastat liiklus-
politsei juhi ametit pidanud Elari Kasemets. 
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Luhamaa piiripunkti piirivalvurid, 
kes alles hiljuti hindasid siseklii-
ma uuringus piirivalve välijuhi 
Piret Vare üheks parimaks juhiks 
PPAs, tegid naisele hindamatu 
kingi – päästsid tema elu.

See oli pealtnäha tavaline tööpäev. Piiri-
valvurid oli äsja naasnud koolituselt ning 
pidasid enne laskeharjutusele minekut hin-
getõmbepausi. Einestamisest puhkeruu-
mis kasvas aga sekundiga päästeoperat-
sioon, sest välijuht Piret Vare tõmbas toidu 
hingamisteedesse ning sattus aina suure-
masse õhupuudusesse. Kolleeg Airi Punt 
reageeris vaatepildile kiiresti ja kutsus abi. 
„Toivo Sirel tegi Piretile Heimlichi võtte ning 
oli näha, et hingamine taastub," meenutas 
Punt. Vare enesetunne taastus kiiresti. Hin-
gati kergendustundega ja valmistuti lasket-
reeninguks, kus otsustas osaleda ka Vare.

Mõne aja pärast tuiskas kordonisse 
Marina Tsvetkova, kes otsis kanderaami 
ja küsis joogivett. Tsvetkova tuli laske-
tiirust, kus Vare seisund oli äkitselt taas 
halvenenud. Talle kutsuti kiirabi. Ronald 
Verte kahtlustas, et meedikud ei leia kohe 
õiget teeotsa, ja läks neile maanteele vas-
tu. Nagu selgus veidi aja pärast, pidigi ta 
nad kordoni poole suunama, sest kiirabi 
kihutas piiripunkti poole. 

Kiirabi toimetas Vare haiglasse, kus ta 
jäi mõneks ajaks meedikute jälgimise alla. 
Hiljem selgus, et hingetorru sattunud toi-
dutükk ei tulnud esimese hooga välja ning 
hiljem tekkis uus tõsine ärritus. Nüüd on 
Piret tagasi tööl, temaga on kõik hästi. 
Kriitilise katsumuse ühine lahendamine 
liitis meeskonda veelgi ning andis südant-
soojendava kindlustunde – kui midagi ka 
juhtub, siis on meeskond igal hetkel ja iga 
ihukarvaga omade eest väljas.

Aitäh teile, Airi Punt, Toivo Sirel, Vjat-
šeslav Všivtsev, Rannar Jantsikene, Ma-
rina Tsvetkova, Üllar Fluss, Ronald Verte 
ja Toivo Liider!

Aasta parimaid valime sarnaselt eelmiste 
aastatega viies kategoorias: aasta kol-
leeg, aasta liider, aasta töötegija, aasta 
meeskond ja aasta vabatahtlik. Tänavu 
esitati eri kategooriates kokku üle 220 
kolleegi, kes moel või teisel silma paist-
sid. Kahenädalase hääletusperioodi 
jooksul andis oma hääle enam kui 1900 
inimest. Enim hääli kogusid järgmised 
töötajad. 

Aasta kolleeg
Ave Uue (Rakvere menetlusgrupi 
vanemväärteomenetleja)
Kairit Kährik (Kagu jaoskonna 
eriasjade uurija)
Ken Tommula (Jõhvi jaoskonna 
liikluspolitseinik)
Marko Schmidt (Ida-Harju jaoskonna 
välijuht)
Verner Ant (Kagu jaoskonna 
vanemkorrakaitseametnik)

Aasta liider
Erkko Piirimägi (Lääne-Harju ennetus- 
ja menetlustalituse juht)
Ivan Posledov (Ida prefektuuri 
operatiivkeskuse juht)
Margus Puhm (Võru menetlusgrupi 
juhtivuurija)

Luhamaa piiripunkti 
valvurid tegid grupi- 
juhile hindamatu kingi

Aasta parimaid  
valis 1900 inimest
Tänavu sai aasta parimate valimisel kaasa rääkida iga PPA töötaja, 
andes oma hääle just sellele kandidaadile, kes tema arvates tiitlit kõige 
enam väärib. Aasta parimad kuulutatakse välja PPA aastapäevapeol 15. 
novembril Jõhvis.

Meelis Saarepuu (Lõuna kriminaal-
büroo juht)
Mihkel-Jaagup Laats (Ida-Harju 
jaoskonna välijuht) 

Aasta töötegija
Anneli Märdin (personalibüroo 
juhtivspetsialist)
Arvo Turba (Kagu jaoskonna välijuht)
Ken Tommula (Jõhvi jaoskonna l
iikluspolitseinik)
Meelis Pille (Narva piiripunkti välijuht)
Vjatšeslav Šatalov (Ida-Harju 
jaoskonna välijuht)

Aasta meeskond
Haapsalu SAR
Ida kiirreageerijad
Kagu jaoskonna Võru II patrulligrupp
Narva II astme piirikontrolli grupp
Põhja narkogrupp (KRB NORKT 
narkogrupp)

Aasta vabatahtlik
German Starostenko (Põhja prefektuur)
Ly Ploom (Lõuna prefektuur)
Priit Kirsiste (Põhja prefektuur)
Sandra Sälli (Ida prefektuur)
Vallo Tõnuvere (Lõuna prefektuur)

Aasta  
parimate  

auhinnad. 

Piirivalve välijuht Piret Vare.
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Peadirektori asetäitja arenduse alal Krista Aas 
räägib lahti PPA strateegia saamisloo. Ta ei 
lepi  keskkonna muutustel sabas sörkimisega 
ning peab maailmaga sammu pidamisel kõige 
tähtsamaks inimestele keskendumist. 

sioonina rohkem mõtlema, keda ja 
milleks me õpetame ning kuidas anda 
inimesele need oskused, mida paindli-
kuks tegutsemiseks vaja on. 

Kuidas väliskeskkonna muutumine 
turvalisust mõjutab? 

Hea näide on raske peitkuritegevus, 
kus oleme läbi elanud kolm para-
digmat: vägivald ja narkootikumid 
90ndail; sellele järgnenud valgekraede 
kuritegevus ning praegune küberajas-
tu. Kõigil neil muutustel oleme olnud 
sabassörkijad mitte ainult PPAs, vaid 
ka riigina. 90ndail tegutsenud kurite-
gelike ühenduste juhid jõudsid kohtu 
ette alles paar aastat tagasi. Kümme 
aastat pärast valgekraede kuritegevu-
se süvenemist me ikka veel vaidlesime, 
kas on vaja eraldi majandus- ja kor-
ruptsioonikuritegude üksusi. Praegu 
oleme sealmaal, et selles vallas on sa-
bas sörkida jäänud veel finantskurite-
gudel, kus praegu loome võimet, mis 
pidanuks olema loodud 20 aastat ta-
gasi. Aga nüüd vohab juba küberku-
ritegevus, mille peaks meil ära lahen-
dama paarkümmend inimest; ometi 
teame, et see probleem hõlmab kogu 
maailma. 

Teine tähtis aspekt on, et me ei tea, 
milliseid muutusi toob see, kui inime-
ne kujundab oma minapildi peamiselt 
virtuaalmaailmas ja suhtlebki ena-
masti ekraaniga. Inimese aju areneb 
märksa aeglasemalt kui väliskeskkond 
ning see stress ja surve inimesele on 
omamoodi oht. Ühel hetkel hakkab 
vaimne tervis põhjustama probleeme 
füüsilises maailmas ning lõppkokku-
võttes kukub osa selle mõjust ka tur-
valisusesse. 

on. Nendest juhindudes saame näiteks 
mingile tööliinile jõudu juurde anda, 
kadette ja praegu töötavaid kollee-
ge teistmoodi õpetada või luua mõne 
täiesti uue tööliini ja võime. 

Mida me üldse tuleviku kohta 
teame? 

Kui ma väike olin, pidas mu vanaema 
lambaid. Enamik asju tehti käsitsi ja 
metsaservas oli kuivkäimla. Kui võr-
relda seda ja praegust aega, siis on 
muutus totaalne. Mina ei tea, milline 
on meie väliskeskkond kümne aasta 
pärast, ja ma arvan, et keegi ei tea. 
Kindel on, et see on teistmoodi. Aga 
lõppude lõpuks jääb kogu selle vir-
varri keskmeks inimene, kes loob ise 
arengut ja peab selle arenguga toime 
tulema. Inimese käitumine tekitab 
uued ohud või maandab need nii, 
et riskid jäävad realiseerumata. Nii 
mõeldes selgub, et me ei peagi jooks-
ma järele väliskeskkonnale, vaid pane-
ma fookuse inimesele: kui saame aru, 
mis inimestega toimub, siis suudame 
ka paremini ennetada ja juhtida oh-
tudega tegelemist. Ainuke, mida tule-
vikust teame, on see, et kümne aasta 
pärast on inimene üldiselt samasugune 
nagu praegu. Kõik muu peab olema 
paindlik ning vajaduse ja konkreetse 
eesmärgi põhine. Peaksime organisat-

Strateegia loomine ei ole 
lihtne ülesanne ning iga-
päevase rabelemise kõrval 
näib teinekord võimatu 

leida aega mõtlemiseks. Miks jõudis 
arendusosakond selleni, et võtta 
ette PPA eesmärkide läbivaidlemi-
ne ja uuesti mõtestamine?

Mulle tundub, et oleme praeguseks 
päris pikalt tegutsenud nii, et püüa-
me ära lahendada kogu maailma ning 
seda enamasti tagantjärele. Paneme 
kõik juba tekkinud probleemid korra-
likult listi, hakkame järjest tegutsema 
ja siis ühel hetkel meil paratamatult 
jõud raugeb ning põrkume takistuste-
ga. Harva võtame aega, et küsida, mis 
on need viis-kümme kriitilist tegevust, 
mis viivad meid kõige mõistlikumalt 
eesmärgini. Kui see aeg võtta, siis 
võibolla selguks, et need listi kantud 
probleemid ei anna üldse meile vaja-
likku tulemust või langevad mingi põ-
hiprobleemi lahendamisel hoopis ära. 

Järjest kiiremini muutuvas maail-
mas on väliskeskkonna impulsse liiga 
palju, et kõigile neile reageerida. Rea-
geeriv mõtteviis töötas ehk politsei 
taasloomise ajal, kuna neid impulsse 
oli vähe, need olid üsna kitsas spekt-
ris ja küllalt aimatavad. Tänapäeval ei 
jõua me ilmaski kõigi arengusuunda-
dega sammu pidada ning peame leid-
ma kohad, mis meile kõige tähtsamad 
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sidumata ja rahaotsuseid tehes ees-
märkidega arvestamata on strateegia 
tore dokument, aga sisuliselt lihtsalt 
muinasjutt, mis läheb sahtlisse ja sinna 
ta jääb. Seepärast on strateegia osaks 
ka mõõdikud ning ressursivajadus, et 
oskaksime lisavajadusi esitada ja oma 
eelarve piires otsuseid teha.

Loogiline on küsida, kuidas me 
jõuame eesmärgini, kui meil pole pii-
savalt ressursse. Minu vastus on, et 
saame anda oma parima ainult selles 
keskkonnas, kus oleme. Pole mõtet 
mõelda, et hakkame suuri tegusid te-
gema alles mingis uues ja paremas 
tulevikus. Kui me ei otsusta tegutseda 
siin ja praegu, on kõik see ainult teoo-
ria, milles kõik me oleme väga kõvad 
tegijad. 

Suur osa #2030 strateegiast on 
seotud tehnoloogiaga. IT sisuline 
areng, uued rakendused, 5G võrk 
– kõik see teeb kogu valdkonna 
suhteliselt ennustamatuks. Kuidas 
peaksime tehnoloogiat turvalisuse 
kontekstis mõtestama? 

See ongi väga kirju valdkond ning ol-
gem ausad, meil endal napib tehnoloo-
gilist kompetentsi, mis aitaks mõelda 
uusi lahendusi või targemalt valida. 
IT-arendused on kallid ja kallis on ka 
süsteeme üleval pidada. Näiteks nõuab 
laiem videoseadmete kasutamine masi-
nate ostukulu kõrval ka infosüsteemi, 
kus salvestisi hallata, ning servereid 
tohutute andmemahtude jaoks. Teh-
noloogia on alati ka sõltuvussuhe, sest 
me ei arenda neid asju ju ise. Ükskõik, 
mis lahenduse valime, mängime kellegi 
teise dirigendikepi järgi. Meil on väga 
valusaid kogemusi luhtunud arendus-
tega ning me ei ole näinud ette, kui 
sügavasse sõltuvussuhtesse end mingi 
otsusega paneme. Seda riski näen ma 
tehnoloogia puhul kõige suuremana. 

Meid aitab see, kui harjume kirjel-
dama oma vajadusi üldise kontsept-
sioonina ning selle suunas liikudes 
erinevaid lahendusi testima. Näiteks 
täisdigitaalse menetluse puhul ei püüa 
me korraga valmis teha kogu süstee-
mi, vaid arendame mooduli kaupa. 
Lõpuks peavad süsteemis kokku saa-
ma võimalikult sõltumatud osad, mis 
omavahel suhtlevad, aga neid saab ühe 
kaupa asendada ja parandada. Kuidas 
need jupid reaalselt toimivad, selgub-
ki töö ja testimise käigus. Peame ära 
õppima n-ö agiilse arenduse, kus kat-

Mitu tänapäeva tippjuhti on 
öelnud, et detailsete strateegiado-
kumentide aeg on ühel pool. PPA 
#2030 pole ka eriti pikk lugemine, 
aga mis väärtust see meile annab? 

Mulle meeldib väga Eisenhoweri tsi-
taat, et plaanid on kasutud, aga pla-
neerimine on ülioluline. PPA on nii-
võrd suur ja keeruline organism, et see 
ei kohane väliskeskkonna muutustega 
kuidagi iseenesest. Meil ei ole harju-
must mõelda eesmärkide mõjust, või-
malikest valikutest ning sellest, mis 
töötab ja mis tegelikult ei tööta. Asja-
de muutmiseks ning ohtude ennetami-
seks on vaja mõtestatud plaani ja süs-
teemset nägemust. Paberil strateegia 
on üks asi, aga väärtust annab ka see 
protsess, et me vaidleme ja arutame ja 
kirjutame ja jälle vaidleme. Niimoodi 
jõuame lähemale lahendustele ning 
tekib ühtne arusaam PPA töödest ja 
eesmärkidest. Minu süda oleks kripel-
danud, kui kõik see oleks väga ladu-
salt läinud. Siis oleks mul kahtlus, kas 
keegi ei viitsinud mõelda või olid kõik 
lihtsalt kõigega nõus. 

Nüüd, kui meil strateegia esimene 
etapp valmis on, oleme esimest korda 
saanud paika organisatsiooni suure 
mõtte ja eesmärgid. Need tulevad väl-
ja visioonist, missioonist, strateegiast 
ja väärtustest tervikuna. Meil on sel-
gus, miks me olemas oleme, kuhu me 
läheme, kuidas me sinna läheme, mida 
meil selleks vaja teha on ning millised 
me olla tahame. 

Hästi paljude muutuste taga on 
väga konkreetne rahavajadus, aga 
strateegia ei anna meile eelarves-
se sentigi. Kuidas see suur plaan 
ressurssidega seostub? 

Kui kodus mõtlen välja, kuhu tahan 
jõuda kümne aasta jooksul – kus ma 
tahan elada, mida teha, mida omada, 
mida osata –, siis arvestan selle juures 
alati oma sissetulekuid. Kui ma ar-
vutusi ei tee, siis võin unistused kõik 
kokku kirjutada, aga ma ei jõua ees-
märgini. Ilma ressurssi strateegiaga 

setame ja loobume mittetoimivast la-
hendusest kiiresti. 

Mis on sinu hinnangul olemuslikult 
kõige raskemini saavutatav ees-
märk või muutus? 

Ennetus kui mõtteviis on see strateegi-
line arengusuund, kus me tõesti peame 
muutuma. See on kõigile iseenesest-
mõistetav, et ennetus on tähtis, aga 
päriselus piirneb see arusaam projek-
tidega. Tegelikult saab kõiki töid teha 
nii, et sellel on ennetav mõju.  

See mõtteviis ei taha juurduda, sest 
on väga raskelt mõõdetav. Politseini-
kena armastame käegakatsutavat tule-
must. Asju, mida oleme ära hoidnud, 
on väga raske näha ja aru saada, et 
see on meie töövõit. Usun, et ennetus 
omandab iga meie inimese jaoks tä-
henduse siis, kui ta päriselt mõistab, 
mis probleemi ta lahendab. Kui tema 
jaoks on probleem see, mis tegelikult 
on tagajärg, siis ta ei saagi osata seda 
ära hoida. Siin tuleb jälle mängu ini-
mese tundmine või inimloomuse õp-
pimine kui meie töö vältimatu eeldus. 
Ennetuse praegust seisu on soosinud 
ka avalikkuse ootused, mis põhinevad 
suuresti tagajärgedel stiilis „pätid van-

Inimese käitumine 
tekitab uued ohud 

või maandab need  
nii, et riskid jäävad  
realiseerumata.
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gi ja võimalikult pikaks ajaks“. Aga 
seda on üha vähem ning ühiskond oo-
tab politseilt turvalise keskkonna loo-
mist ja tarkust. 

Üks PPA strateegilisi valikuid on 
tagada turvalisust partneritega 
üheskoos. Tihti on aga nii, et palju-
de osaliste tõttu ei ole mure justkui 
kellegi oma.  

Minu meelest peaks politsei olema 
uhke selle positsiooni ja usalduse üle, 
et oleme eestkõnelejad ka teemades, 
mis pole otseselt meile seadusega pan-
dud ülesannete seas. Meid kuulatakse 
ja meie arvamust hinnatakse ning meie 
tarkus võiks peituda selle krediidi ära-
kasutamises, et anda partneritele jõu-
du ja kogemust oma rolli paremini täi-
ta. See ongi mõnes mõttes heategevus 
või sotsiaalne projekt, aga kui meil on 
suutlikkus ja võimalus, siis miks mitte 
teha midagi lihtsalt heast tahtest, eriti 
kui seda ühist tulemust vajame ka ise.  

Kust need oskused ja inimesed po-
litseisse tekivad, et seda kõike teha? 

Turvalisuse looja peab ennekõike os-
kama töötada inimestega. See eeldab 
inimeste tundmist, iseenda tundmist, 

inimestega hakkama saamist ehk kõi-
ke seda, mis läheb suures plaanis psüh-
holoogia ja käitumise valda. Õpetada 
tuleb ka paindlikkust, arusaamist ning 
üldisi tehnoloogilisi oskusi, et mõista 
tänapäevase maailma toimimist. Kui 
need baasteadmised IT-st anda, siis ei 
ole suures plaanis vahet, kas sul on nu-
tiseade, rääkiv külmkapp või isejuhtiv 
auto, sa saad selle toimeloogikast aru. 
Aga need asjad on meil praegu täiesti 
puudu. Meie haridussüsteem on päris 
ajalooline. Kui teeme õppekavas ka 
täiesti põhimõttelise muudatuse, siis 
hakkavad need targad inimesed töös 
tulemusi saavutama alles umbes 2030. 
aastal. Praegust süsteemi peenhääles-
tades ei saavuta me mõju, mida juba 
praegu vajame. 

Loomulikult peame toetama ja 
arenguvõimalusi looma ka praegu töö-

tavatele inimestele. Organisatsioonina 
saame märgata seda, kas inimene teeb 
talle sobivat tööd. Samuti muutub jär-
jest tähtsamaks kõik see, mida inimesed 
ootavad töökeskkonnalt, kolleegidelt 
ja õhkkonnalt. Kolmandana kaovad 
piirid töö ja eraelu vahel, sest inimesed 
tahavad paindlikult korraldada kogu 
oma elu tervikuna, mitte jagada seda 
kaheksast viieni tööks ja siis algavaks 
eraeluks. Mina pean väga tähtsaks sel-
geid ootusi ja töökorraldust. Kui juht 
ootusi ei sõnasta, siis mõtleb inimene 
need ise välja ning pettumine on kiire 
tulema. Samuti kaob motivatsioon, kui 
töötaja näeb, et asju saaks teha paremi-
ni, aga peab lolli järjekindlusega mingit 
formaalsust taga ajama. 

 
Mida on vaja selleks, et strateegia 
ellu rakendataks ning see inimeste-
ni jõuaks? 

Ideaalis võiks see olla nii, ma jälle unis-
tan, et strateegias seatud eesmärkidest 
sünnivad juhtkonnaliikmete eesmär-
gid, kust sünnivad keskastmejuhtide 
eesmärgid ning sealt tulevad iga üksu-
se inimeste konkreetsed ülesanded ja 
nende tähendus. Nii saab iga patrull-
politseinik, piirivalvur ja teenindaja 
aru, kuidas tema mõjutab maailma 
parima politseini liikumist. Esimesed 
sammud strateegia tutvustamiseks 
oleme teinud, kuid peame seda hoid-
ma inimeste teadvuses nii lõbusamate 
meetoditega kui ka juhtide kaudu, kes 
peavad oskama seda edasi anda.    

Kuidas mõtestad sina maailma pari-
mat politseid?  

Minu jaoks tähendab see eelkõige lu-
badust endale. Kui läksin keskkrimi-
naalpolitsei juhiks, siis tundsin hirmu, 
mida ma varem polnud tundnud: äkki 
ma ei saa hakkama. Siis tegin endaga 
kokkuleppe, et lähen iga päev tööle ja 
annan endast parima; kui ma aga hak-
kama ei saa, on aus loobuda. See kok-
kulepe minu endaga oli mulle meeletult 
abiks nii keerulistel läbirääkimistel kui 
ka raskete otsuste tegemisel ja toimis 
väga hästi. Nii olen enda jaoks mõtes-
tanud ka maailma parima politsei. See 
on organisatsioon, mille töötajad an-
navad turvalisuse loomiseks iga päev 
endast parima. Ja ma usun, et sellest 
piisab. Tegelikult sellest piisab.

Martin Luige
kommunikatsioonibüroo

Asjade muutmiseks 
ning ohtude  

ennetamiseks on vaja  
mõtestatud plaani ja  
süsteemset nägemust. 
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#PPA2030 
Joonisel on kokku võetud meie 
strateegia tuum. Kollased labad 
märgivad PPA strateegilisi eesmär
ke, st mida peame tegema, et Eesti 
inimene saaks tunda end turvaliselt. 
Hallid hammasrattad näitavad meie 
strateegilisi valikuid, s.o kuidas ja 
kellega neid eesmärke täidame. 
Kokku moodustub sõukruvi ja seda 
pöörav mootor, mis viib meid vali
tud suunas – saada Eesti inimeste 
jaoks maailma parimaks politseiks 
– siis ja ainult siis, kui kõik selle 
masina osad on tugevad töötavad 
hästi. 

VISIOON: MAAILMA  
PARIM POLITSEI 
Maailma parimat mõtestame oma 
visioonis samamoodi kui lapseva
nema soovi olla oma lastele maail
ma parim ema või isa. See ei ole 
võistlus teistega, vaid mõtteviis – 
lubadus olla parim versioon ise
endast. Maailma parima politsei 
puhul ei mõtle me niivõrd võrdlu
sele teiste riiki dega, vaid vastupi
di, just Eesti inimestele, keda 
teenime. See on meie lubadus olla 
nende heaolu nimel iga päev 
parimad.

INIMENE TUNNEB  
ENNAST TURVALISELT 
Politsei ülesanne on luua turvali
sust, aga soovime sellest astuda 
veel sammu edasi, sest Eesti inime
ne väärib ja ootab meilt enamat. 
Objektiivne turvalisus on kõige 
alus, kuid sellest ei piisa, kui me ei 
oska kogukonnale oma tegevusi 
selgitada avatult ja selges ning 
lihtsas keeles. Turvatunne eeldab 
arusaamist, mida ja miks PPA teeb, 
ning igaühe teadmist, et kui ta 
kunagi peaks politsei abi vajama, 
siis saab meie peale kindel olla.

ENNETUS  
KUI MÕTTEVIIS 
Oleme seni harjunud mõtlema 
ennetusest eeskätt konkreetsete 
ennetusprojektide kaudu, millega 
töötavad kindlad meeskonnad ja 
inimesed. Seades sihte järgmiseks 
kümneks aastaks, mõtestame 
ennetust märksa laiemalt: mitte 
eraldiseisva tegevuse, vaid lahuta
matu osana igast meie tööst. 
Ärahoidmine ja tõkestamine on 
meie strateegias kesksel kohal, 
ühendades mõtteviisina kõiki meie 
strateegilisi eesmärke ja valikuid.

TARGAD  
JA ÕNNELIKUD  

PPA INIMESED 
Turvalisust saab luua inimene, kel 
silmad säravad ning kes ise tunneb 
end kindlalt. Oma õnnelikkuse 
eest vastutab ennekõike igaüks 
ise, aga tööandjana saame teha 
palju selleks, et me ei muudaks 
oma inimesi õnnetuks, et juhti
mine oleks tark ja töökorraldus 
mõistlik ning meie inimestel 
oleks kerge oma tööd armas
tada ja kogeda selles õnnestu
misi. Politseiniku tähtsaim 
töövahend on tema nutikus 
ning peame olema atraktiiv

ne meeskond, kuhu nuti
kad inimesed tahavad 

kuuluda. 

KASUTAME  
TEHNOLOOGIAT 

NUTIKALT 
Mõtleme tehnoloogiast kui vahen
dist, mis aitab meil rohkem turvalisust 
luua ning inimeste jaoks olemas olla. 
Kasutades tehnoloogiat oskuslikult, jääb meil 
rohkem jõudu ülesanneteks, kus masin ei saa 

kunagi inimest asendada, kuid mis on turvalisu
se loomisel kõige tähtsamad. Et tehnoloogia 

arenguga ühte sammu käia, peame õppima 
suuri arendusi jagama väiksemateks 

juppideks, neid testima, ümber hinda
ma ning mittetoimivast ideest 

viivituseta loobuma. 

 
PIIR PEAB 

Valvates piiri, kaitseme 
kõiki neid väärtusi ja  

vabadusi, mis on Eesti  
inimestele kallid. Riik algab 

piirist ning PPA õnnestub 
oma teistes ülesannetes 

ainult siis, kui oleme edukad 
välispiiri valvamises. Arvesta

des maailmas toimuvat, on 
Eesti inimeste turvatunde jaoks 
vaja kindlust, et meie riiki sisene
vad ainult need, kel on õigus siia 
tulla. Targalt sihistatud piirikontrol
liga suudame tehnoloogia ja and
mete toel tuvastada ohud nii, et 
tavaline reisija seda ei tajugi, ning 

kõigile, kes on Eestisse oodatud, on 
piiriületus sujuv ning kiire.

ÕIGUS ON  
JALULE SEATUD 

Süüteomenetlusega kaitseme 
õigusriiki ja loome ausat keskkonda, 

kus inimesed tahavad Eesti elu edasi viia. 
Tõde välja selgitades loome turvatunnet, kui 

oskame hoida kannatanut. Meie uurimised on 
tulemuslikud, kui teeme juba sündmuskohal kõik 

võimaliku ning suudame menetlustes vältida tarbe
tut bürokraatiat. Organiseeritud kuritegevusele 

seisame vastu sihistatud tööga, kus uurimismees
konnal on vajalikud eriteadmised, vahendid ja 
jõud konkreetse sihtmärgi ebaseadusliku 

tegevuse tõendamiseks.

POlItSeI- Ja PIIrIvalveametI StrateeGIa

KÕIK  
ÜHESKOOS 

Päriselt turvaline 
Eesti saab sündida 

üksnes igaühe kaas
abil. Nende probleemi

de tegelikud põhjused, 
mille tagajärgi me oma 

töös iga päev lahendame, 
on politseitööst üsna 

kaugel ning mõjusate lahen
dusteni saame jõuda vaid 

üheskoos partnerite ja kogu
konnaga. Eestil on ühiselt 

turvalisuse loomise edulugu 
olemas – meie abipolitseinike 
süsteem on üsna unikaalne 
kogu maailmas ning järg

mistel aastatel kaasame 
vabatahtlikke üha 

enamatesse PPA 
töödesse.

KIIRE JA TARK ABI 
Hädasolija jaoks on kõige tähtsam, et abi jõuaks 

temani ruttu ning teeks päriselt midagi paremaks. 
Jõuame kiiremini kohale, kui teame, millal ja kus 
meie abi kõige rohkem vaja läheb, ning suudame 
tööd ja jõude selle järgi jagada. Abi kvaliteet sõltub 
eelkõige vormikandja oskustest, teadmistest ja suh
tumisest ning organisatsiooni ülesanne on teha kõik 

selleks, et vahetult turvalisust tagaval kolleegil 
oleks võimalik oma töös õnnestuda.

#PPA2030
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se loomisel kõige tähtsamad. Et tehnoloogia 

arenguga ühte sammu käia, peame õppima 
suuri arendusi jagama väiksemateks 

juppideks, neid testima, ümber hinda
ma ning mittetoimivast ideest 

viivituseta loobuma. 

 
PIIR PEAB 

Valvates piiri, kaitseme 
kõiki neid väärtusi ja  

vabadusi, mis on Eesti  
inimestele kallid. Riik algab 

piirist ning PPA õnnestub 
oma teistes ülesannetes 

ainult siis, kui oleme edukad 
välispiiri valvamises. Arvesta

des maailmas toimuvat, on 
Eesti inimeste turvatunde jaoks 
vaja kindlust, et meie riiki sisene
vad ainult need, kel on õigus siia 
tulla. Targalt sihistatud piirikontrol
liga suudame tehnoloogia ja and
mete toel tuvastada ohud nii, et 
tavaline reisija seda ei tajugi, ning 

kõigile, kes on Eestisse oodatud, on 
piiriületus sujuv ning kiire.

ÕIGUS ON  
JALULE SEATUD 

Süüteomenetlusega kaitseme 
õigusriiki ja loome ausat keskkonda, 

kus inimesed tahavad Eesti elu edasi viia. 
Tõde välja selgitades loome turvatunnet, kui 

oskame hoida kannatanut. Meie uurimised on 
tulemuslikud, kui teeme juba sündmuskohal kõik 

võimaliku ning suudame menetlustes vältida tarbe
tut bürokraatiat. Organiseeritud kuritegevusele 

seisame vastu sihistatud tööga, kus uurimismees
konnal on vajalikud eriteadmised, vahendid ja 
jõud konkreetse sihtmärgi ebaseadusliku 

tegevuse tõendamiseks.

POlItSeI- Ja PIIrIvalveametI StrateeGIa

KÕIK  
ÜHESKOOS 

Päriselt turvaline 
Eesti saab sündida 

üksnes igaühe kaas
abil. Nende probleemi

de tegelikud põhjused, 
mille tagajärgi me oma 

töös iga päev lahendame, 
on politseitööst üsna 

kaugel ning mõjusate lahen
dusteni saame jõuda vaid 

üheskoos partnerite ja kogu
konnaga. Eestil on ühiselt 

turvalisuse loomise edulugu 
olemas – meie abipolitseinike 
süsteem on üsna unikaalne 
kogu maailmas ning järg

mistel aastatel kaasame 
vabatahtlikke üha 

enamatesse PPA 
töödesse.

KIIRE JA TARK ABI 
Hädasolija jaoks on kõige tähtsam, et abi jõuaks 

temani ruttu ning teeks päriselt midagi paremaks. 
Jõuame kiiremini kohale, kui teame, millal ja kus 
meie abi kõige rohkem vaja läheb, ning suudame 
tööd ja jõude selle järgi jagada. Abi kvaliteet sõltub 
eelkõige vormikandja oskustest, teadmistest ja suh
tumisest ning organisatsiooni ülesanne on teha kõik 

selleks, et vahetult turvalisust tagaval kolleegil 
oleks võimalik oma töös õnnestuda.

#PPA2030
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Politsei- ja Piirivalveameti strateegiat tutvustati 
30. septembril TalTechis toimunud konverent-
sil. Jutud tulevikupolitseist on sellest ajast jõudu 
juurde saanud ning ka töö strateegiaga jätkub.

Konverentsil jäi kõige tähtsama-
na kõlama mõte, et olenemata 
väliskeskkonna muutustest ja 

tehnoloogia arengust, jääb politsei-
töö tuumaks alati inimene. Strateegia 
õnnestub, kui see ei jää sahtlisse, vaid 
saab päriselt igaühe omaks.  

Kuressaare politsei-
jaoskonna patrullitalituse 
juht Matis Sikk
Strateegiakonverentsile läksin pigem 
väga üldiste ootustega, ent juba ai-
nuüksi esmamulje saali sisenedes oli 
võimas. Korraldusmeeskond oli kon-
verentsi toimumisse tugevalt panusta-
nud ning hea maik hästi korraldatud 
üritusest kestis selle lõpuni. Eeskätt 
ootasin ma huvitavaid ettekandeid, 
arvamusliidrite sõnavõtte ja põnevaid 
taaskohtumisi toredate kolleegidega.

Kõike, mida oskasin konverent-

#PPA2030

FO
TO

D
: R

EE
LI

K
A

 R
IIM

A
N

D

Meeskond pardale ja  
üheskoos tulevikku!

ning selle olulisust 
terve väikese Eesti, 
kuid ka kogu muu 
maailma jaoks. Õn-

nestume oma ülesan-
netes üksnes siis, kui 

oleme edukad välispiiri 
valvamises ning meie ini-

meste väärtuste ja vabaduste kaits-
mises. 

Konverentsipäevast võtsin kaa-
sa teadmise, et Politsei- ja Piirival-
veamet jätkab sirge seljaga, ausalt, 
inimlikult ja kontsentreeritult ning ei 
trügi tulevikus kusagile hägusele ala-
le. Minu jaoks jäid sest päevast tuge-
valt helisema sõnad „turvalisus“ ja 
„kõik koos“, mis näitavad ilmekalt, 
et moodsal tehnoloogiaajastul ei tohi 

sipäevast soovida, ma 
sealt ka sain. Mulle 
meeldis väga kon-
verentsil kõlama 
jäänud mõte sellest, 
et politsei ja piiri-
valve vaates jääb 
alati meie tegemiste 
keskmesse inimene 
ja me ei tohi oma iga-
päevatöös ära unusta-
da ka oma asutuse inimesi. 
Samamoodi nagu me teeme kõik 
parema, turvalisema ja rahumeelse-
ma kogukonna heaks, peame tagama 
sellegi, et me ise oleksime ja inimesed 
meie ümber oleksid rahulolevad, isegi 
õnnelikud. 

Teiselt poolt meeldis mulle, kui-
das uue strateegia töörühm oli nüü-
disaegsuse tehnoloogia võidukäiguna 
tõhusalt esiplaanile toonud. Vähem 
tähtsaks ei saa aga pidada riigipiiri 
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algusest peale, kuivõrd hindan võima-
lust politseitöö ja üleüldise keskkonna 
käsitlemisel ning kogukonnale antava 
turvatunde kujunemisel kaasa rääki-
da. 

Sel konverentsil, nagu juba öeldud, 
paiknesin tagatoas, kuid vilksamisi 
nägin konverentsisaaligi oma silmaga 
ära. See oli suur ja võimas laevasüda, 
kus kõik toredad töökaaslased pidu-
likult ning ootusärevalt koos istusid. 
Veidi tundsin kadedust, et seal nende-
ga koos ei saanud olla, kuid samal ajal 
olin uhke oma rolli ja kõigi 
kokku tulnud kolleegide 
üle, kellele politsei tu-
levik sedavõrd suurel 
määral korda läheb. 

Konverentsi kes-
tel anti tekimees-
konnale erinevatel 
teemadel korduvalt 
sõna. Saime peegel-
dada oma tundeid ja 
mõtteid peagu kõigil 
saalis kõlanud teemadel. 

me ära unustada ka omavahelist sil-
mast silma suhtlust ning infovahetust. 
Juhina saan konverentsilt kogutud 
uut hingamist viia oma meeskonda, 
sisendades neilegi, et kõigi protsesside 
keskmes on inimene, kes ootab politsei 
kiiret ja tarka abi, ent ka see inimene, 
kes kogukonnale seda abi pakkuma 
hakkab, s.o politseinik ise. Minu jaoks 
on tähtis, et minu meeskonna inimesed 
oleksid rahul ja õnnelikud, ning seda 
saan ma tagada mõistliku ja paindliku 
töökorraldusega. 

Piusa kordoni juht  
Paavo Mikson

Niipea kui konverents välja kuulutati, 
see ka minu tähelepanu köitis. Võtsin 
seda kui võimalust saada uusi teadmi-
si. Eneselegi üllatuseks sattusin tava-
lise konverentsil osaleja asemel hoo-
piski tekimeeskonda, kust nägin kogu 
ettevõtmist n-ö tagatoast, kuid sain 
seejuures rohkelt kaasa mõelda ja sõna 
sekka öelda. Pakutud roll köitis mind 

Tagantjärele on jäänud mõttesse üks 
veidi naljakana tunduv vahemärkus. 
Nimelt oli tekimeeskonna ruumis kell, 
mis tagurpidi minuteid ja sekundeid 
luges ning määras, millal tekimeeskon-
nale sõna antakse. Mida vähem aega 
otselülituseni jäi, seda vaiksemaks 
muutus tekimeeskond. Pärast esimest 
sõnavõttu saime aga suurest saalist ta-
gasiside, et kõik on korras ning „pan-
ge auru veel juurde". See võttis pinged 
maha ja andis indu juurde.

Kui nüüd sisu juurde tulla, siis 
olid konverentsi ettekanded 

sisukad. Kokku moodus-
tasid need mõistetava 

tervikpildi. Arusaa-
dav, selgelt sõnasta-
tud ja konkreetne 
on kogu uus stra-
teegia, mis näitab 
selgelt, kuhu meie 
laev tüürib ning 

areneb. Jääb üle 
ainult välja mõelda, 

kuidas ja mis kujul sätes-
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palju küsimusi. Kuidas? Millal? Mida 
minult oodatakse? Kuidas parimat 
hinnatakse ja kellega võrreldakse? Just 
neid vastuseid lootsin kuulda stratee-
giakonverentsil meie juhtkonna käest 
ja ma ei pidanud pettuma.

Üks konverentsi mõjusamaid osi 
oli minu jaoks sissejuhatav video, mis 
muusika, videolõikude ja sõnumitega 
visualiseeris väga kiiresti pildi, milleks 
me peame valmis olema mitte kümne 
aasta pärast, vaid juba praegu. See oli 
võimas äratus ja sidus järgnenud ette-
kanded kokku üheks tervikuks. Isegi 
kui mõni teema ei haakunud üks ühele 
politsei tööga, siis tulebki strateegia 
elluviimise õnnestumiseks vaadata 
laiemat pilti, õppida teiste kogemusest 
ning kaasata teistmoodi mõtlejaid. 
Kuna Politsei- ja Piirivalveamet on 
suur asutus ja meie tegevuste nimekiri 
on väga pikk, siis ei olnud strateegia 
loomine ning selle lühikirjelduse kok-
kupanek projektimeeskonnale mõista-

tada kriteeriumid, mis võimaldavad 
anda hinnangut seatud eesmärkide 
täitmisele, ning teha selgeks, kuidas 
seda teadmist iga töötajani viia. Iga 
politseitöötajani peab jõudma tead-
mine, mida ja missugust käitumist te-
malt oodatakse. See ootus jäi praegu 
küll täitmata, kuid loodan, et mitte 
kauaks. Samas saame juba tänapäeval 
nii tulevikku suunatud otsuseid lange-
tades kui ka igapäevases toimetamises 
lähtuda meile seatud eesmärkidest. Sel 
viisil toimides tunduvad ka vajalikud 
lahendused lihtsamad. Mina kavatsen 
igatahes seda teha ning see on ka sõ-
num, mida soovin teistele edastada. 

Strateegia visuaal on minu meelest 
asjatundlikult läbi mõeldud, kujuta-
des hästi töötavat masinavärki, mis 
keskendub inimesele. Öeldakse, et ega 
õnnetused mööda kive ja kände käi. 
Ikka inimesed on need, kes meie abi 
ootavad ning kelle usalduse me välja 
peame teenima. 

Politsei- ja Piirivalveameti 
juhtivdokumendihaldur 
Marika Kislenko
Jutud PPA visiooni muutmisest hakka-
sid liikuma juba kevade lõpus ning sest 
peale on olnud põnev jälgida, kui-
das seni käibel olnud visioo-
ni kõrvale tekkisid uued 
ettepanekud ja milline 
tuline arutelu nende 
ümber toimus. Mul 
on väga hea meel, 
et lõpuks tuli esile 
„Maailma parim 
politsei“, sest minu 
meelest peab visioon 
seadma sihid eelkõige 
asutusele endale. Teised 
komponendid, nagu tur-
valine riik ning hea ja turvaline 
elukeskkond, kaasnevad visiooni poo-
le püüdlemisel ühel või teisel moel. 
Kui ühel hetkel on tulised arutelud 
peetud ja ambitsioonikas visioon kok-
ku lepitud, siis tekib tahes-tahtmata 

hoogu kolm tugevat laba, millele vaja-
dustele vastavaks treitud hammasrat-
tad uut hoogu aina juurde keerutavad. 
Nii moodustubki võimas sõukruvi, 
mis töötab kui õlitatult. Nende spet-
siifiliste ja piltlike töövahendite toel 
liigume oma eesmärkide poole nii len-
nukalt, et ainult laeva sabaots paistab, 
ja teistel tuleb näha vaeva, et meiega 
sammu pidada.

Jäi ju kõigist ettekannetest kuma-
ma, kuivõrd palju tarkust ja huvita-
vaid ideid juba praegu Politsei- ja Pii-
rivalveametis on, mis ootavad üksnes 
võimalust realiseeruma hakata. Meil 

#PPA2030

Eesti rahvas on 
saanud omale pa

rima politsei, mis neil 
kunagi olnud on, ja see 
ongi juba suur võit.

gi lihtne ülesanne. 
Kerge pole ka meie 
töötajail, kes kõik 
neis kirjeldustes 
nüüd enda kohta 

ja äratundmist otsi-
vad. Julgen pakkuda, 

et enamik neist seda ka 
leiab. 

Ühtviisi tuleb seatud ees-
märgi poole astuma hakata kõigil ning 
maailma parima politsei poole püüdle-
miseks peab kogu asutuse masinavärgi 
nüüd ja kohe täistuuridel tööle pane-
ma. Jõudsale edasiliikumisele annavad 
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peaks olema vaid sutsuke rohkem nu-
tikust, kuidas ägedaid inimesi, ideid, 
arendussuundi ja kõike muud põnevat 
suuremale koosseisule tutvustada, et 
leida meie endi seast üles need uuen-
dusmeelsed kaasamõtlejad ning uute 
ideede sütitajad.

Põhja prefektuuri vanem-
korrakaitseametnik  
Kristel-Liis Kaunismaa
Mina olen see õnnelik, kel oli võima-
lus strateegia väljatöötamise töörüh-
mades osaleda. Seeläbi oli mul 
kogu protsessist ja teatud 
määral ka tulemusest 
isiklik vaade juba ole-
mas. Ma olin näinud 
oma häid kolleege 
selles protsessis 
töötamas ning näh-
tu andis arusaama 
sellest, et me päri-
selt ka tahame olla 
parem ja tugevam or-
ganisatsioon. Me tahame 
mõista, miks, mida ja kelle 
jaoks me teeme ning kuidas me 
saaksime olla paremad eelkõige oma 
inimeste jaoks. 

Konverentsil kõnelenud välisküla-
lisedki jagasid meile teadmist ja loo-

tust, et tegelikult oleme juba praegu 
õigel teel ning uued ja värskendus-
meelsed mõtted aitavad meil siit vaid 
paremaks kasvada. Nad kinnitasid, 
et oleme oma tegevustes ja plaanide-
ga õigel rajal, lisaks aitasid meil oma 
organisatsiooni ja inimesi näha kõr-
valseisja pilgu läbi, ning mis tähtsaim, 
nad aitasid mõtestada, kui oluline on 
iga meie asutuse inimene, igaühe õnn 
ja rahulolu.

Selle teadmise meeskonnani vii-
mine ja kinnistamine ongi minu kui 
piirkonnatöö koordinaatori peamine 

roll. On minu töö toetada meie 
piirkonnatööd tegevaid 

ametnikke, neid nõus-
tada, tuua esile mu-
red ja kitsaskohad 
ning aidata leida 
lahendusi. Lisaks 
olen sideohvitser 
prefektuuri ja ame-
ti vahel, et tutvus-

tada probleeme ja 
ettepanekuid ka juht-

konnale. Oma meeskon-
nale saan seevastu selgitada 

tegevuste ja otsuste tagamaid ning 
toetada strateegia elluviimist eeskätt 
just sellest vaatevinklist, et piirkonna-
politsei töö lihtsustuks ning teadmine 
Politsei- ja Piirivalveameti strateegiast 

jõuaks konstaablite sõna ning teo läbi 
kogukonnale ja inimestele lähemale.

Politsei- ja Piirivalveameti 
kommunikatsioonibüroo 
praktikant Martin Järv
PPA strateegiakonverentsile läksin 
avatud raamatuna. Olin konverentsi 
ajaks Lõuna prefektuuris kommuni-
katsioonipraktikal olnud täpselt nä-
dala, seega minu arusaam Politsei- ja 
Piirivalveametist kui struktureeritud 
organisatsioonist oli puudulik. Minu 
eesmärk oli konverentsil organisat-
siooni visiooni ja väärtuste kohta lisa-
teavet ammutada.

Tallinna Tehnikaülikooli kohale 
jõudnud, imestasin, kui palju rahvast 

Tahame mõista, 
miks, mida ja kelle 

jaoks me teeme ning 
kuidas me saaksime olla 
paremad.

Politsei- ja Piirivalveameti tööta-
jad ning külalised 30. septembril 
toimunud strateegiakonverentsil.

Lõuna sisekontrolltalituse juht 
Kaupo Martihhin.

#PPA2030
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seal koos oli. Teine 
kiire sisemine tõde-
mus oli see, et ma 
ei tundnud mit-
te kedagi neist ei 
nägu- ega nimepidi. 
Ajapikku märkasin 
siiski tuttavaid nägu-
sid Tartu politseima-
jast ning sain nendega 
ka jutule. Konverentsi pu-
hul paelus mind esmalt esinejate 
valik. Mind kõnetasid kõige rohkem 
Kristjan Port ja Eva Truuverk. 

Port kõneles, miks alati ei tasu 
usaldada eksperte, vaid vahel on mõt-
tekam kuulata ulmekirjanike arva-
must, sest ekspert tunneb üht mine-
vikku, aga ulmekirjanik näeb mitut 
tulevikku. Truuverk rääkis, kuidas 
tänapäeval vabatahtlike ühenduse 
Teeme Ära näitel luua globaalset võr-
gustikku ning see pole meie arenenud 
tehnoloogiaga ühiskonnas keeruli-
ne. Tema ettekanne pani mõtlema, et 

kui käputäis eestlasi suudab veenda 
miljoneid inimesi kollektiivselt tasuta 
rämpsu koristama, siis on tõesti kõik 
võimalik.

Öelda, et Eesti väärib maailma 
parimat politseid, tundub 

võib-olla isekas, sest ka 
mujal maailmas vaja-

vad inimesed parimat 
politseid ja seda, et 
politsei tegutseks 
maksimaalse ees-
märgipärasusega. 
Sügavamalt järele 

mõeldes ei ole see 
sõnapaar isekas mida-

gi, sest tegu on hoopiski 
ideaaliga, mille poole võik-

sid püüelda mitte ainult politseini-
kud, vaid teisedki inimesed, mõeldes, 
mida ma saan täna ära teha, et kedagi 
aidata. Olgu see siis emotsionaalsetes 
raskustes sõbrale toe pakkumine, tä-
naval lamavalt mehelt küsimine, kas 
kõik on korras, või hädaolukorras 
kellelegi kiirelt abi kutsumine.

Saavutada niisugune tase, et Eesti 
politseid võib nimetada maailma pa-
rimaks, on raske, aga mitte võimatu. 
Selle ideaali poole pidevalt püüeldes 
on iga politseinik täna parem kui eile 
ja homme parem kui täna. Isegi kui 

selle mõõtmatu ideaalini ei jõuta aas-
taks 2030, siis säilib püüdluste käigus 
saavutatu. Eesti rahvas on saanud 
omale parima politsei, mis neil kunagi 
olnud on, ja see ongi juba suur võit. 
Mõtlen nii, et kui seatud eesmärk on 
veel kauge, siis polegi hullu, kui sinna 
kohe kohale ei jõua, sest tähtsaim on 
teekond ise. 

Ka tekimeeskond ütles, et tähtsaim 
on, et seda strateegiat ka rakendataks, 
mitte ei jäetaks sahtlipõhja vedelema. 
Iga päev võib strateegia ideaali mõõde 
jääda hoomamatuks ja kaugeks, ent 
see tuleb enda ja kogu oma meeskonna 
jaoks juppideks võtta ning tükkhaaval 
tarbima hakata. Miks mitte koostada 
lihtsad ja järgitavad eesmärgid, neid 
päevast päeva täita; küsida endalt, 
kuidas oleks kõige õigem tekkinud 
olukorda lahendada, kuidas ma saak-
sin olla parem kolleeg, kuidas ma saan 
end motiveerida, et anda päevast päe-
va oma parimat. Need mõtted võtsin 
ma endaga konverentsilt kaasa ning 
hakkan neid küsimusi parema homse 
nimel endalt iga päev küsima. 

Ragne Keisk
Kommunikatsioonibüroo  

vanempressiesindaja

Strateegia- 
konverentsi sisse 
juhatanud Kaupo 

Läänerand. 

Kristjan Port  
tutvustamas  

masinate meele-
tut maailma. 

Valmisoleku ja 
reageerimise 

büroo juht Mait 
Siigur.

Ekspert tunneb üht 
minevikku, aga  

ulmekirjanik näeb  
mitut tulevikku.

#PPA2030



17

Eesti, kus inimesed tunnevad ennast turvaliselt, 
nõuab meilt tarkust aru saada, mis on päriselt 
tähtis. #PPA2030 võtab selges sõnastuses  
kokku, kuidas ja mida selleks teeme. 

PPA visioongi on lihtne ja selge: 
olla Eesti inimeste turvalisuse 
nimel maailma parim politsei. 

Mitte esikohal rahvusvahelises edeta-
belis, vaid parim versioon iseendast. 
Olla politsei, mille kohta tahetakse 
öelda meie ja minu. 

Maailma parim politsei sünnib 
mõtteviisist. Samme maailma parima 
politsei poole saame mõõta peente 
indikaatoritega, kuid õiges suunas lii-
kumise tunneme ära inimestes. Oleme 
õigel rajal, kui lapsed lehvitavad po-
litseiautole, vägivalla ohver helistab 
kõhklemata 112, kohalikud teevad 
poe juures piirivalvuriga ise juttu ning 
elektrita jäänud linnas tullakse polit-
seijaoskonda oma telefoni laadima. 

Politsei strateegia südames on ini-
mene, keda aitame ja kaitseme ning 
meeskond, kellega seda teeme. Inime-
sed tunnevad end turvaliselt, kui Eesti 
piir peab, õigus on jalule seatud ning 
meilt saab kiiret ja asjatundlikku abi. 
Turvalist riiki ehitame mõistuse ja sü-
damega: tiimiga, kes annab koos part-
nerite ja kogukonnaga kõik, et ohte 
ennetada, ning kasutab tehnoloogiat 
nutikalt selleks, et inimesi paremini 
aidata. 

Nende lihtsate sõnade sees on kogu 
PPA olemus ja tulevik, sõnade taga 
aga valikud ja otsused, mida iga päev 
teeme. PPA ligi viis tuhat inimest saa-
vad iga päev teha kellegi jaoks midagi 
tõeliselt paremaks. Et turvalisust luua, 

peab inimene ise tundma end kindlalt 
ja hoituna. Hea õhkkonna ja mõistli-
ku asjaajamisega tulevad lihtsamini ka 
õnnestumised ning mõtteviis, et parim 
politsei sõltub just minu tööst, minu 
otsustest ja minu julgusest aidata.. 

Elmar Vaher
Politsei- ja piirivalveameti

peadirektor

Eesti inimesed väärivad 
maailma parimat politseid
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Turvalisusest, tulevikust ja inimeseks olemisest 
vestles riigipeaga Martin Luige.

#PPA2030

neid juhtumeid tegelikult on ja kui 
palju neid inimeste arvates on. Pärast 
seda küsisin ka ise inimestelt, palju 
nende arvates laste vastu suunatud 
seksuaalkuritegusid Eestis aastas toi-
me pannakse. Vastused kõikusid küm-
ne ümber, pigem alla selle. Ometi on 
neid sadu ja need on peitkuriteod. Nii 
et peame sellest rääkima, sest täiskas-
vanutena on meil kohustus mitte jätta 
lapsi abita ja kahtluse korral kindlasti 
reageerida. See teadmine peaks tule-
ma juba ühiskonnaõpetuse tundidest. 
Minu arvates on see kodanikuõpetuse 
osa, kuidas aidata neid, kes ennast ise 
aidata ei suuda, ning kuidas selliseid 
keerulisi olukordi ära tunda. 

Olete riigipeana valinud üsna 
keerulised ja pigem ebapopulaar-
sed teemad. Kuidas te presidendi 
rolli mõtestate ja millest lähtuvalt 
kujundate oma prioriteedid?

Eestis on väga hästi arendatud ma-
jandust, kaitsekuludeks kasutame 
NATOs ette nähtud 2% sisemajanduse 

Kui üks riigi tähtsamaid 
ülesandeid on kaitsta 
neid, kes seda ise kuidagi 
ei suuda, siis vestleme 

Eesti jaoks väga olulises toas. 
Siin aitavad politseinikud lapsi, 
kes on läbi elanud asju, millest 
inimesed pigem ei tahaks mõel-
da ega rääkida. Olete aidanud 
madalamaks lõhkuda müüri, 

mis neid raskeid teemasid ümb-
ritseb. Kui kõrge on see sein teie 

hinnangul praegu?

Ikka väga kõrge. Koduvägivallast rää-
gime juba üsna vabalt, aga seksuaal-
vägivallast mitte. Tegu ongi väga raske 
ja ebameeldiva teemaga. Kuna me sel-
lest suurt ei räägi, siis tundub ohvritele 
paratamatult, et nendega juhtunu on 
võrdlemisi ainulaadne: ainult nendega 
läks nii halvasti, ja kui nad nüüd kelle-
gi poole pöörduvad, siis ei saa ju olla, 
et kuskil on süsteem, mis on harjunud 
tegelema selliste juhtumitega ning suu-
dab seetõttu neid hoidvalt aidata. 

Kunagi tuli selles valdkonnas te-
gutsevate sõpradega jutuks, kui palju 

INIMESEKS
OLEMISE

KUNSTIST

President 
Kersti Kaljulaid
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kõhu kõrvalt või ilusate asjade arvelt, 
aga kui me teeme juba päris ilusaid 
asju, kuid ei pane tähele neid koleda-
maid asju, siis on ühiskonnas oluline 
puudujääk. Ma arvan, et seda töö-
kohta Kadriorus tuleb alati kasutada 
just nimelt selleks, et juhtida tähele-
panu valdkondadele, mida saaksime 
muuta paremaks. 

PPA koostas just oma strateegiat, 
mis tähendas ka horisondi poole 
vaatamist. Riigikogu avaistungil 
ütlesite, et teid paneb silmapiir 
muretsema, sest nii palju on niidi-
otsi, mida peaksime Eestis praegu 
sikutama. Milliseid niite tuleks sise-
turvalisuses tõmmata, et oleksime 
tulevikus edukad?
Üks niidiots, mida juba sikutatakse, 
aga mille tõmbamisel selgub esialgu, 
et probleemipundar seal taga on väga 
suur, on meie politseinike empaatia-
koolitus. Meil on väga hea Sisekaitsea-
kadeemia, kus lõpueksam sooritatakse 
juhtumipõhiselt, näidates selles iga-
külgselt õpingutel omandatud polit-
seitööoskusi. Mingil põhjusel puudub 
sealt aga empaatiakoolituse mudel, s.o 

kogutoodangust (SKT) ja enamgi, meil 
on head ülikoolid ning tubli teadus, 
kuigi sellel baasrahastust napib. Polit-
seist on saanud asutus, keda inimesed 
usaldavad ja kelle poole nad julgevad 
pöörduda. Need on kõik hästi arene-
nud valdkonnad ning me võime olla 
meeletult uhked selle üle, kuhu oleme 
30 aastaga jõudnud. 

Minu ülesanne on leida neid pu-
delikaelu, kus me veel ei ole piisavalt 
mõistnud oma kohustusi või kus on 
kõige suurem puudujääk selles, et 
Eesti võiks olla igakülgselt arenenud 
heaoluühiskond. Heaolu ei ole ainult 
suur SKT inimese kohta, vaid ka see, 
et nõrgematele pannakse padi alla, et 
nad toime tuleksid. Praegu ei taju me 
ühiskonnana just nendel keerulistel 
teemadel oma võimalusi, sest Eesti ei 
ole enam vaene riik. Eesti on maail-
mas rikaste riikide seas küll sabaot-
sas, aga ikkagi rikas riik. Meil on jõu-
du, et tegelda puuetega inimestega, 
vägivalla all kannatavate inimestega 
ja seksuaalvägivalda kogenud laste-
ga. Kõige sellega peaksime tegelema 
ka juhul, kui teeksime seda nii-öelda 

kuidas inimesi kohelda ja kuidas tegel-
da ohvritega. Õnneks on praegu polit-
seis alustamisjärgus kursus, kus juba 
töötavaile politseinikele õpetatakse 
empaatiaoskusi, aga see on 20 inime-
sele. Sisekaitseakadeemia ise on öel-
nud, et vähemalt 1500 inimest vajak-
sid seda õpet. Kui teeme selle koolituse 
nüüd 20 inimesele kaks korda aastas, 
siis kuluks üle 30 aasta. Mulle tundub, 
et edasi peaks liikuma kiiremini.

Meie strateegia keskmes on ini-
mene, kes tunneb ennast turva-
liselt. Objektiivne turvalisus on 
kõige alus, aga turvatunne eeldab 
enamat, sealhulgas kahtlemata 
empaatiat, millest rääkisite. Milline 
peab riik olema, et inimesed saak-
sid tunda end kindlalt?
Riik peab olema hooliv. See ei ole 
ainult turvalisusega nii, et võib-olla 

Meie lapsed saavad 
endale luksuse 

spetsialiseeruda  
inimeseks olemisele.
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objektiivselt on turvaline, aga 
inimene ei pruugi seda tajuda. 
Eesti inimene näiteks ei tun-
ne ennast jõukana, kuigi kõigi 
näitajate järgi maailmas elab 
ta üsna hästi. Midagi on puu-
du – kas on jagunemine liiga 
ebaühtlane või läheb naabril 
mõnikord lihtsalt pisut paremi-
ni. Rääkides turvalisusest, kui 
võtame kõrvale kasvõi teised 
Euroopa riigid, siis ega objek-
tiivselt ei ole Eesti elu ebatur-
valine. Kui inimesed tunnevad 
oma turvalisuse pärast muret, 
siis peame vaatama, mis see 
emotsionaalne põhjus või prob-
leem selle taga on. Üks põhjus 
võib muidugi olla, et meil on 
ühiskonnas küllalt palju sellist 
mitte üliraskete tagajärgedega 
olmelist kuritegevust ja kodu-
vägivalda, mis paneb paljud 
inimesed hirmu tundma. 

Teine nähtus, mille tõttu 
võib turvatunne edaspidi isegi 
väheneda, on verbaalne väär-
kohtlemine. Vaatame kasvõi 
interneti kommentaariumi, 
mis tundus võib-olla algul süü-
tu, et las inimesed räuklevad 
ennast seal välja. Nüüdseks 

on aga moodustunud institutsionali-
seerunud kommuunid, isegi võib-olla 
mõne erakonna toetatud portaalid, 
mille nimed võivad tekitada arusaa-
ma, et tegemist on ajakirjandusega. 
Seal on tegelikult hästi palju kurja ja 
vihkamist. See hakkab kindlasti min-
gil hetkel hammustama ka inimeste 
turvatunnet. Kui autoriteetses allikas 
kedagi verbaalselt väärkoheldakse, 
siis inimene, kes on ise mingil põh-
jusel hästi õnnetu, aga tal on jällegi 
võim kellegi nõrgema üle, võib-olla 
väärkohtleb teda samamoodi, sest see 
näib nüüd lubatud. 

Üheksa inimest kümnest usaldab 
Politsei- ja Piirivalveametit. Kas 
arvestades seda, et pole justkui 
palju asju, milles üheksa inimest 
kümnest oleksid Eestis ühte meelt, 
paneb niisugune usaldus PPA-le 
mingi lisavastutuse?

Sellist usaldusmäära saab kasutada 
platvormina ühiskonna teadlikkuse 
parandamiseks teemades, kus näete, et 
see on nõrk. Seda on politsei väga palju 
ka teinud. Kui minu käest on küsitud, 

miks just veebipolitseinikud koolides 
internetiturvalisusest rääkimas käivad, 
siis ei ole mul head vastust, miks see 
peab politsei olema. Oma osa on kind-
lasti sellel, et olete hakanud kasutama 
ühiskonnas tekkinud usalduse platvor-
mi, et rääkida tähtsatest asjadest. 

Kui Moore’i seadus endiselt kehtib, 
kasvab järgmise kümnendiga arvu-
tusvõimsus üle 30 korra enam kui 
oma senises ajaloos kokku. Seega 
pole meil aimugi, mis on tulemas 
ja milliseid ohte ning võimalusi see 
endaga toob. Kuidas saab riik säära-
ses määramatuses üldse tulevikku 
vaadata?
See on küsimus, mida peame arves-
tama kõigis oma süsteemides. Vald-
kond, kus mina olen rohkem selle 
peale mõelnud, on meie haridussüs-
teem. On selge, et tänapäeval ei ole 
laste vanus ja teadmised enam nii sel-
ges korrelatsioonis. Lastel on erinevad 
huvid ja võimalused: kes teab rohkem 
matemaatikat, kes midagi muud, ja 
inglise keelt oskavad peaaegu kõik. 
See tähendab, et õpetajal on klassitäis 
lapsi, kellele ta peab pakkuma toeta-
tud õpet, mis põhineb mingisugusel 
süsteemil, mida nad saavad kasutada 
ja mis annab neile personaalset taga-
sisidet. Ei saa lihtsalt seista klassi ees 
ja õpetada. Õpetamine muutub para-
tamatult tehnoloogilisemaks, ning kui 
tahame, et lastel oleks koolis võimalik 
oma teadmisi tegelikult ja sisuliselt 
arendada, siis saab hästi oluliseks ini-
meseks olemise kunsti õpetamine. See 
on ainus kindlalt jääv asi mistahes 
tehnoloogilisel tasemel ning inimeseks 
olemise kunsti peaksime oma lastele ja 
noortele õpetama kõigis meie kooli-
astmeis alates algkoolist kuni ülikoo-
liastmeni, nagu enne ka SKA näitel 
rääkisime. 

Vanasti harjutasime paratamatult 
inimestega suhtlemist kogu aeg, kas-
või rongipiletit ostes, aga nüüd võime 
oma igapäevaelu ära elada niimoodi, 
et ei suhtlegi sel viisil enam teistega. 

Seda, kuidas olla empaatiline ühis-
konnaliige, peab seega eraldi õpe-
tama. Kui tahame, et inimesed kas-
vaksid üles demokraatlikke väärtusi 
austavana, siis peame keskenduma 
harjutustele, mis annavad reaalset 
praktilist kogemust sellest, miks on 
demokraatia parem viis ühiskonda 
korraldada kui see, et kuskil on keegi 
väga tark. Ei saa ainult kirjeldada, et 
meil on võimude lahusus ja igaühel 
oma roll, vaid tuleb näidata, kuidas 
see tagab, et mitte keegi siin riigis ei 
saa üksinda otsustada ning selgitada, 
miks see hea on. 

Taavi Kotka ütleb, et kui suudame 
midagi lõpuni kirjeldada, võib arvu-
ti selle meie eest ära teha. Üksteise-
le otsa vaatamist ja seda, mida sealt 
näeme, ei suuda me ära kirjeldada. 
Jaan Tallinn lausub jällegi, et selleks, 
et inimene välja areneks, läks triljon 
päikesetõusu, ja masinatel ei lähe see 
ka eriti kiiresti. Järelikult saame meie 
– või õigemini saavad meie lapsed – 
endale luksuse spetsialiseeruda inime-
seks olemisele. 

Ka riigiga suheldakse üha enam di-
gitaalselt, kuid politseile jääb alati 
väga palju silmast silma suhtlust. 
PPA-l on Eesti inimestega aastas 
miljoneid otsekontakte, mistõttu 
see, millisena meie inimesed oma 
riiki tajuvad, ...

sõltub politseist, jah. Sarnase mõju-
ga on tõenäoliselt veel koolisüsteem 
ja meditsiin. Tõepoolest, meil teki-
vad ametkonnad, kes jäävad inimeste 
jaoks riigi näoks, mida nad varem nii 
palju ei pidanud olema. 

Tahame olla maailma parim polit-
sei. Kuidas saada parimaks?

Eestis võime tõepoolest ausalt väita, et 
me tahame olla ja oskame saada maa-
ilma parimaks. Hea õpetaja on meie 
start-up-sektor, millega on seotud juba 
7% Eesti majandusest. Seal tõesti on 
selline kultuur, et võtame kätte ja tee-
me kohe ära, mitte ei mõtle, et võiks, 
peaks ja tuleks teha. Minu ema ütles 
mõnikord, et meil on kaks koduabi-
list: keegi ja mõni, vaat nemad teevad. 
Mida vähem on mõtteviisi, et keegi 
võiks teha, ja mida rohkem, et „ah-
haa, kes saaks mind selle probleemiga 
aidata, kohe helistan talle ja hakka-
me koos lahendama“, seda parem. Et 
niisugused asjad saaks sündida, peab 

Roll tagab esimese 
kohtumise või 20 

minutit viisakust kuskil 
serval. Kõik, mis sealt 
edasi, sõltub inimesest 
endast.

#PPA2030
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inimese tööpäevas olema lõtk sees. Kui 
ta teeb oma rutiinset tööd niimoodi, et 
näeb kogu aeg, kuidas kaustad laual 
kuhjuvad, siis seda lõtku ei ole. Pea-
me suutma oma standardset tööd teha 
sedavõrd efektiivsemalt, et tekiks ka 
ruum olla vahepeal see start-up. 

Kuidas on Eestil lood enesekindlu-
sega? Kas meil on seda piisavalt?

Mõne koha pealt ma tunnen, et isegi 
liiga palju. Kui räägime mitte otsus-
test, vaid sellest saatetekstist, mida 
oma poliitilises elus kuuleme, siis on 
väike hirm olnud, et äkki me ei taju, 
kuidas erineb meie strateegiline ja ma-
janduslik sügavus suurtest ja jõukatest 
Lääne-Euroopa riikidest, kes saavad 
endale siiski lubada ka üsna kalleid 
vigu, ilma et need oleks riigile eksis-

tentsiaalseks ohuks. Me oleme ikkagi 
riik, kes peab igal päeval tegelema sel-
lega, et oma demokraatlikku riigikor-
da ja iseseisvust kaitsta, ning pidevalt 
mõtlema, kuidas saame oma liitlastega 
koos konstruktiivselt otsuseid teha. 
Kui käitume liitlastega suheldes hoo-
limatult nende murede suhtes ja samal 
ajal näiteks ise hästi valjusti räägime, 
et just meie oleme see üks koht Eu-
roopas, kes peab vajalikuks kogu aeg 
meenutada, et teise maailmasõja järg-
sed piirid meid ei rahulda, siis võib sel-
lest kokku moodustuda ohtlik kokteil. 

Väikses Eestis oleme harjunud, et 
inimesed tunnevad üksteist. Kui 
palju kehtib see rahvusvahelises 
poliitilises suhtluses? Kas loevad 
isiklikud kontaktid või piisab rollist?

Roll tagab esimese kohtumise või 20 
minutit viisakust kuskil serval. Sealt 
edasi sõltub kõik inimesest endast - 
kas tal õnnestub kõige olulisemate liit-
laste ja partneritega vahetada mõtteid 
piisavalt sageli tundmaks, et ollakse 
ühes võrgustikus. Suurepärane on 

muidugi Euroopa Liidu Nõukogu, kus 
ministritel on tihti niisugune võimalus, 
aga seda tuleb kasutada. Peab olema 
oma kolleegide seas tuntud ja armasta-
tud vestluspartner, sest partnerlustun-
ne sünnib vahetutest omavahelistest 
kontaktidest. Seepärast on minu jaoks 
hästi oluline käia näiteks Kolme mere, 
B9 või Arraiolose grupi kohtumistel, 
kus osalevad paljud riigipead. Nende 
kohtumiste põhiväärtus seisneb just 
selles, et räägime, mis kellelgi paras-
jagu toimub ning saame kinnitust, et 
oleme üksteise jaoks vajaduse korral 
olemas. 

Vestleme ajal, mil käib kaitseväe 
välkõppus „Okas 2019“. Olete kor-
duvalt juhtinud tähelepanu, et kui 
kaitsevägi töötab, et olla halvimaks 
valmis kohe praegu, siis tsiviilsek-
tor käitub, justkui kriisideks võiks 
valmistuda millalgi tulevikus. 

Kogu tsiviilühiskond peab samuti 
suutma toimida, ükskõik kas räägime 
sõjalisest konfliktist või looduskatast-
roofist, ja ka sellega tuleb tegelda prae-
gu. Vastasel juhul võtab meil jalad alt 
just võimekus tagada puhas vesi, toi-
duvarud või haiglate töö näiteks olu-
korras, kus üldist võrguelektrit pole. 
Anname pool miljardit eurot kaitse-
väele, mille vajalikkust ma ei sea kui-
dagi kahtluse alla, kuid võiksime rii-
gieelarvest leida samuti need kümned 
miljonid, et seda pudelikaela likvidee-
rida. Hoolimata sellest, et paberit on 
päris palju loodud ning selle kaudu on 
meil kujunenud arusaam laiapindsest 
riigikaitsest, kõrgeneb kuidagimoodi 
ikka ainult paberikuhi, aga rahavirna 
selle kõrvale ei kerki. Seepärast olengi 
püüdnud tähelepanu juhtida, et see ei 
ole ülearu loogiline mõtteviis. 

Hüpoteetiline mõttekäik, et kui 
suudaksime ajas tagasi rännata, 
siis väiksemagi detaili muutmine 
minevikus muudaks liblikaefektina 
kogu ajalugu, mõjub justkui loogili-
sena. Samas päris elus me pigem ei 
mõtle, et iga tänane pisidetail võib 
saada otsustavaks meie tulevikule. 
Ma arvan, et nii see ongi. 

Mis võiksid praegu olla Eestis need 
sammud, mis hiljem tagasi vaada-
tes osutuvad määravaks?

Seda ei tea kunagi, see selgubki hil-
jem. Mäletan näiteks vaidlust vaba-
riigi valitsuses, kas teha ID-kaart või 

mitte. See ei olnud nii, et kõik said aru 
ja toetasid; tekkis hoopis opositsioon. 
Kujutame ette, et me ei oleks ID-kaarti 
teinud. Mis oleks siis Eesti rahvusva-
heline kaubamärk ja kas seda olekski? 
Me ei tea, kui suur see erisus võinuks 
olla. Kui peaksime praegu üritama 
teistele selles järele võtta, mis oleks 
väga-väga kulukas, siis ei suudaks me 
rikaste riikide sabassörkijana seda ta-
set saavutada. Sama kehtib personaal-
meditsiini kohta. Kui me ei oleks 20 
aastat tagasi teinud geenivaramut ja 
geeniseadust, siis ei peaks me nüüd 
enesestmõistetavaks, et saame lasta 
määrata hulga geenimarkereid ning 
teada oma vähi- või diabeediriski. 
Võib-olla tuleb inimestele üllatusena, 
et see teenus ei ole teistes riikides kät-
tesaadav, nii nagu ta meil on. 

Praegu peaksime kindlasti pal-
ju kiiremini uuendama oma e-riiki 
ja laskma ka erasektoril luua sellele 
platvormile rohkem tehisintellek-
ti kaasavaid teenuseid. Ma ei mõtle 
tehisintellekti all tingimata masinat, 
kes mingil teemal meie eest mõtleb, 

Kahtle kõiges ja 
küsi kõige kohta, 

mitte ära aktsepteeri 
midagi lihtsalt selle 
pärast, et ütleja on 
sinust autoriteetsemal 
positsioonil.

President Kersti 
Kaljulaid Põhja 
prefektuuri 
kriminaalbüroo 
lastekaitse  
grupiga.
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vaid alustuseks lihtsalt algoritmide 
omavahelist koostööd. Vajame luba-
vat seadusruumi ja uut rahvuslikku 
kokkulepet. Vana kokkulepe oli sel-
ge: riik ei kuritarvita meie andmeid 
ja ütleb meile, kes neid on vaadanud. 
Praegu liigume teenuste poole, kus 
erinevad riigi süsteemid saavad oma-
vahel kokku ja otsustavad midagi 
mõne inimese suhtes, näiteks maksta 
lisapensioni üksi elavale pensionärile 
või otsida üles noor, kes ei õpi ega 
tööta, ja pakkuda talle sotsiaalabi. 
Olen veidi kärsituks muutumas, sest 
kõlavad krati seaduse loosungid ei 
ole realiseerunud uueks rahvuslikuks 
kokkuleppeks, mis ütleb meile, mis 
on inimeste õigused ja erahuvide kait-
se olukorras, kus teenused muutuvad 
proaktiivseks, ning mis aitaks meil 
taas kaasata uut tehnoloogiat. 

Mis on see, mida olete pidanud 
kõige vajalikumaks õpetada oma 
lastele?

Julgust. Kahtle kõiges ja küsi kõige 
kohta, mitte ära aktsepteeri midagi 

lihtsalt selle pärast, et ütleja on sinust 
autoriteetsemal positsioonil. Tegeli-
kult ei aita sa ka seda tähtsat inimest 
mitte kuidagi sellega, et ei ütle talle, 
mida mõtled. Mitte ükski inimene 
siin ühiskonnas ei tea kõigest kõike – 
kõik me peame toetuma teistele, kes 
meid ümbritsevad. See keeldumine 
ei peaks olema ebaviisakas, aga ära 
kõhkle, kui oled veendunud, et peak-
sid rääkima. 

Õpetan ka seda, et inimesed on 
head. Kui keegi teeb midagi väga-vä-
ga koledat, siis on tõenäoliselt enne 
temaga tehtud midagi väga koledat. 
Ühiskonnas kasvab headuse hulk ai-
nult siis, kui oleme inimeste vastu 
kenad. Kuna ma üldse ei talu, kui 
kellelegi tehakse ühiskonnas liiga või 
kuskil jääb inimene n-ö toolide vahe-
le ja temast mitte keegi ei hooli, siis 
loodan väga, et ka mu lapsed näevad 
seda talumatuna. 

George Orwell kirjutas romaanis 
„1984“, et vabadus on vabadus 
öelda, et kaks pluss kaks on neli, ja 

kui see on võimalik, tuleb kõik muu 
iseenesest. Kas Eestis saab igaüks 
öelda, et kaks pluss kaks on neli?

Kui meil on Eestis tsensuur, siis on 
see enesetsensuur, mis tulebki sellest, 
kuidas meid on kasvatatud. Minu 
põlvkond koolis teadis, et õpetajal 
on õigus selle pärast, et ta on õpeta-
ja. Niisugune arusaam viibki selleni, 
et mõni inimene ei tunne, et tal on 
õigus öelda oma seisukoht. Vaikides 
mõelgu aga sellele, kui paljud inime-
sed ta jätab aitamata, kui ei ütle, et 
kaks pluss kaks on neli. Kui näiteks 
politseis on mingi süsteemne viga, 
mis võib ohtu seada teie töö tulemu-
sed, siis arvestades, kuivõrd oluliste 
asjadega te tegelete, võib selle vea ta-
gajärg olla väga-väga ränk ning oleks 
kohutavalt halb, kui keegi ei julgeks 
sellest veast rääkida. Politsei puhul 
olen aga üsna kindel, et siin saab ka 
vigadele viidata küll ja veel, ning see 
ongi kõige tähtsam. 

Martin Luige
kommunikatsioonibüroo
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Piirivalve 97. sünnipäeval on liiklus Euroopa vä-
ravates tihe. Eesti piiripunktide kaudu ületab 
Euroopa Liidu välispiiri ligi 8 miljonit inimest aas-
tas ning ebaseaduslikku rännet ongi enamasti 
piiripunktides. Egert Belitšev räägib PPA2030 
sihtidest piiriturvalisuse tagamisel ja sellest, 
kuidas saada rohkem abi targast tehnoloogiast, et 
inimese töö mõju Eesti piiril oleks suurem. 

PPA2030 strateegias on 
piiriturvalisuse eesmärk 
sõnastatud lihtsalt: piir 

peab. Lahendused selle sihi saa-
vutamiseks põhinevad paljuski 
tehnoloogial, mis peab aita-
ma inimese töötundi targemalt 
kasutada. Moodne sõnapaar 
„õmblusteta piirivalve“ tähistab 
vaadet, kus tavaline reisija ei tajugi, 
et piirikontroll toimub, kuid ebaau-
sate kavatsustega reisijate jaoks on 

VALVAME PIIRI
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teinekord kabiini nähagi ning ooteaeg 
võib venida tunnini, mis mõistagi 
moodsa aja inimest õnnelikuks ei tee.“

Enam kui pooled 8 miljonist vä-
lispiiri ületajast kasutavad reisimisel 
biomeetrilist dokumenti ning saaksid 
kabiini järjekorras ootamise asemel 
passi piirikontrolli seadmesse pista. 
„Testisime automaatkontrolli ehk 
ABC väravaid esimest korda paar aas-
tat tagasi. Siis kasutas neid ainult üks 
20st biomeetrilise passiga reisijast, sest 
süsteem tõrkus ning inimestel ei ol-
nud veel usaldust ei iseteeninduse ega 
tehnoloogia vastu. Praegu valmistame 
ette ABC väravate n-ö teist tulemist 
Narva maanteepiiripunktis ja Tallinna 
Lennujaamas ning oleme märksa op-
timistlikumad. Kui suudame ka kol-
mandiku reisijaist automaatkontrolli 
suunata, siis annab see meile olulise 
võidu kabiinitöös,“ selgitab Belitšev. 

Suur koormus 
soodustab vigu

Narva piiripunktis kasvab piiriületus-
te arv mitu korda Vene Föderatsiooni 
pühade perioodil. Kõige keerulisem 
aeg on Eesti algavatest jõuludest kuni 
naaberriigi jõulude lõpuni ehk umbes 
10. jaanuarini. Piiripunkti juht Ül-
lar Kustala kirjeldab, et tavapärasest 
kuni 10 000 piiriületajast saab sel ajal 
20 000 reisijat ööpäevas, kes jalgsi, 
sõidukite, busside või rongidega pii-
ripunkti läbivad. „Siis on piiripunktis 
täielik hullumaja. Kui tavapäraselt 
ootab meil sõiduradadel piirikontrolli 
kümme-viisteist autot, siis pühade ajal 
on kõik neli ligi 500meetrist sõidurada 
sõidukeid täis. Riigist välja suunal on 
tippaegadel igapäevase 30 auto asemel 

riiki sisenemine tõkestatud nii pii-
ripunktides kui ka nende vahel.  

Piiri pidamist on pealtnäha kõi-
ge lihtsam mõõta statistiliste näita-
jatega, kuid tuvastatud ebaseadus-
like ületuste arv sellest täit pilti ei 
anna, sest avastamata jäänud üle-
tused arvudes kuidagi ei kajastu. 
„Selge ohumärk oleks see, kui 
avastaksime riigis sees sageli ini-

mesi, kes on siia tulnud 
ebaseaduslikult. Sa-

muti annaks põhjust 
muretsemiseks ta-
gasivõtulepingute 
alusel Euroopast 
Eestisse saade-
tud inimeste arvu 
suurenemine,“ sel-

gitab PPA integ-

reeritud piirihalduse büroo juht Egert 
Belitšev. Tema sõnul ei ole Eesti prae-
gu kindlasti selline riik, kelle piiritöö 
pärast on Euroopasse jõudnud palju 
ebaseaduslikult rändavaid inimesi. 

„See võib tunduda tühine sõnade 
mäng, aga selleks, et piir peaks, pea-
vad inimesed uskuma, et piir peab. See 
tähendab, et kogu töö, mis me piiril 
teeme, olgu see patrullimine, sead-
metega seiramine või taristu, peab 
toimima ka ennetuse ja heidutusena. 
Eesti piir ei tohi olla koht, kust saab 
kurjategijate arvates lihtsamalt inime-
si, viina või fentanüüli Euroopa Liitu 
tuua,“ lausub Belitšev. Tema väitel 
saab piiri pidamist hinnata ka iga päev 
piirivalvetööd tegevate inimeste enese-
tunde järgi. „Kui ametnikud teevad 
oma tööd südamega, neil on vajalikud 
oskused ja teadmised, nad kasutavad 
häid vahendeid ning saavad kesken-
duda olulisele, siis olen veendunud, et 
piir peab.“

Nõel heinakuhjast 

„Inimesed käituvad lennujaamas prae-
gu täiesti teistmoodi kui näiteks viis 
aastat tagasi. Lennufi rmad nügivad 
reisijat selgelt ka omalt poolt ning 
elektroonilisest pardakaardist on 
saanud reegel. Kuna lennujaamas 
tuleb nagunii omajagu oodata, 
siis püütakse võimalikult palju 
ära lahendada veebi ja iseteenin-
duse kaudu,“ räägib Tallinna pii-

ripunkti juht Raavo Järva. „Keegi 
ei taha seista järjekorras, aga kui 

suviti tuleb Tallinnasse korraga kuus-
seitse lendu, siis peab kabiinis kontrol-
lima seitsmesaja või ka tuhande inime-
se dokumendid. Järjekorda võttes pole 
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vaid hakkab kohe vajalikke asju ajama 
ning piirikontrolli kabiinis jääb hulk 
tööd ära. 

Teine suur üleeuroopaline arendus 
on Entry-Exiti infosüsteem. Praegu 
näeb piirivalvur reisija kohta üksnes 
seda infot, mis on kantud Eesti piiriüle-
tuste andmekogusse või löödud temp-
lina passi. Kui inimene tuleb Eestisse 
Narva kaudu, kuid tagasi läheb näi-
teks Lätist, siis Eesti infosüsteemis see 
ei kajastu. „Hakates uurima, kuhu see 
inimene jäi, saame teinekord näiteks 
sugulaste kaudu teada, et reisija lahkus 
mõne teise riigi kaudu; sinna päringut 
tehes saame lahkumiskinnituse kätte. 
Üleeuroopalise andmekogu rakendudes 
saame kohe ise vaadata, kas ja mis riigi 
kaudu inimene Schengeni alalt lahkus, 
ning siis kaob vajadus passi templeid 
lüüa,“ sedastab Belitšev. 

Eesti jääb geograafilise asukoha tõt- 
tu suurematest rändeteekondadest kõr- 
vale, mistõttu ei avaldanud meie idapii-
rile olulist mõju Euroopa migratsioo-
nilaine. Samuti on vilja kandnud kri-
minaalpolitsei töö nende kuritegelike 
ühendustega, kes inimesi ja kaupa eba-
seaduslikult üle piiri toimetavad. See 
olukord võib aga kiiresti muutuda ning 
siis on piiri tugevdamiseks liiga hilja. 

Idapiiri väljaehitamisel ootame 
praegu ehitajate pakkumisi esimese 
lõigu taristu rajamiseks 23,5 kilomeet-

ootamas 300 sõidukit. Jalgsi ootaja-
test moodustuvad paarisajameetrised 
inimeste read, mis ulatuvad terminalist 
välja linna poole. Vahel ei saagi aru, 
kumba pidi liiklus suurem on, kas riiki 
sisse või riigist välja,“ räägib Kustala. 
Tema sõnul tullakse praegu koormuse-
ga toime ametnike ületundide ja teiste 
prefektuuride toel: „Sel ajal ei ole va-
het, kas oled juht, kordoni inimene või 
piirikontrolli ametnik – kõik lähevad 
letti või radade peale, sest teisiti me 
selle massiga hakkama ei saaks. Meil 
on päris hea kogemus, et käime enne 
passikontrolli põhimõtteid kordonite 
rahvale meelde tuletamas ning teiste-
gi prefektuuride ametnikud on Narva 
kogemuse saamisest huvitatud ja tule-
vad hea meelega appi.“

Iseteeninduse ja tehniliste lahen-
duste laiem kasutamine ei ole ainult 
mugavuse küsimus, sest reisijate suur 
hulk teeb küsitavate juhtumite märka-
mise raskemaks. Kabiinis töötav piiri-
valvur peab keskmiselt 30 sekundiga 
tuvastama viisakuste vahetamisega sa-
mal ajal piiriületaja isiku, kontrollima 
dokumenti ning märkama ebakõlasid 
inimese käitumises. Mida rohkem ini-
mesi piirikontrolli kabiini läbib, seda 
suurem on vea tekkimise tõenäosus. 
„Kabiinis peame tegeleme inimesega, 
sest dokument ei pane toime süütegu 
ega riku eeskirja. Inimest küsitledes ja 
tema käitumist jälgides saame aimu, 
kas ta võib plaanida reeglite rikku-
mist. Piirile tuleb inimesi, kelle kõik 
dokumendid on korras, kuid vesteldes 
selgub, et ta ei kavatse minna Russal-
kat vaatama, vaid näiteks ebaseadus-
likult ehitusele tööle või oma keha 
müüma. Kui saame rohkem aega  nina 
dokumendikaante vahelt välja tõmma-
ta, siis tabame ka rohkem neid, kes on 
Eestile ohuks,“  Belitšev. 

Uued Euroopa-ülesed 
andmekogud 

Iseteeninduse kõrval aitab koormust 
vähendada USA süsteemiga sarnane 
Euroopa reisiinfo andmebaas ETIAS. 
Sinna hakkavad kolmandatest riiki-
dest viisavabalt reisijad kuni 48 tundi 
enne piiripunkti tulekut end regist-
reerima ning saavad vastuse, kas rei-
sidokumentidega on kõik korras ning 
vajalikud tingimused täidetud. Kui 
registreering puuduste tõttu ebaõnnes-
tub, siis inimene lennujaama ei tulegi, 

ril kolmikpunktist Luhamaani. Algset 
ehitusplaani kärbiti eelkõige looma-
tõkkeaia, jälgi fikseeriva liivariba ning 
patrullteede arvelt. „Meie eesmärk 
sisuliselt ei muutunud. Tahame välja 
ehitada ööpäeva ja aasta ringi 100% 
seiretehnikaga kaetud idapiiri kolmik-
punktist Narva-Jõesuuni. Kuigi ka 
ainuüksi aed ja patrullrajad annavad 
piiriturvalisusele palju juurde, ei ole 
nüüdisaegne piiri valvamine võimalik 
ainult inimsilmaga,“ ütleb Egert Be-
litšev. Kõigi eelduste kohaselt algab 
ehitustöö esimesel piirilõigul 2020. 
aastal. Pärast seda kuulutab PPA kohe 
välja hanke järgmise lõigu rajamiseks 
ega oota selleks esimese valmimist. 
Maismaapiiri 135 kilomeetril korraga 
ehitustöid teha pole mõistlik, sest han-
ke maht käiks pakkujal suure tõenäo-
susega üle jõu, kaoks võimalus lõigu 
kaupa saadud kogemuse järgi projekti 
korrigeerida ning paisataks segi kogu 
igapäevane piirivalvetöö. 

Eesti piir ei tohi olla 
koht, kust saab  

kurjategijate arvates 
lihtsamalt inimesi,  
viina või fentanüüli  
Euroopa Liitu tuua.
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Tehnika aitab  
targemalt valvata

Taristu ehk patrullteede, aia ning ligi-
pääsuteede rajamise kõrval arendame 
välisfondide toel ka seiretehnikasüs-
teemi. Praegu on valveseadmetega 
kaetud vähem kui kümnendik mais-
maapiirist ning ülejäänud ala valvame 
ainult saabaste ja silmapaaridega. Kõi-
ge paremini on seiretehnikaga kaetud 
Peipsi järv, kuid lisa vajab Narva jõe 
tehniline valve. Idapiiri projekti sees 
on kavas uuendada juhtimispunkte 
ning vahetada välja seireseadmeid.   

„Piirivalvuri töö maismaapiiril 
sarnaneb praegu piltlikult öeldes 
indiaanlaste käitumisega, sest loo-
dusest tuleb otsida märke, kas on 
midagi muutunud, on seal midagi 
toimunud või keegi kõndinud. Ta-
hame jõuda nii kaugele, et tehnika 
jälgib kogu idapiiri ning aitab meil 
seiresüsteemidest saadud hoiatuste 
toel raalida välja need märgid, mida 
võib põhjustada inimene. Samuti 
peab süsteem andma meile parema 
eelinfo patrullitöö plaanimiseks, et 
piirivalvur teaks, kust ja mis märke 
otsida,“ lausub büroo juht. 

Tema arvates on ka maismaa pii-
ril tähtis, et meie kõige kallim ressurss 
ehk inimese tehtud töötund ei läheks 
kõigile impulssidele reageerimiseks, 

vaid piirivalvur saaks tegeleda 
ohtude ja ennetusega. „Minu 
meelest kasutame praegu ini-
mese tööd piiri valvamisel 
ebamõistlikult ning püüame 
sellega masinat asendada. See 
tähendab paratamatult, et nen-
deks ülesanneteks, milleks ini-
mene on päriselt kõige parem, 
jääb vähem aega. Kogenud 
piirivalvuri oskus inimestega 
suheldes vajalikku infot saa-
da, menetluste käigus piiri tu-
gevdamiseks vajalikku teavet 
koguda ning nähtav olles piiri-
rikkumisi ära hoida on asjad, 
milles masin inimest kunagi 
ei asenda. Aega nende tööde 
jaoks saame aga tekitada ai-
nult tehnoloogiaga,“ rõhutab 
Belitšev.  

Areng nõuab aega

2017. aasta oktoobris ujus Lo-
husalu randa piltlikult öeldes 

miljon eurot. Kokku korjati 12 kilost 
pakki kõrges puhtusastmes kokaiini. 
„Ilmselt oli tegemist kellegi nässu läi-
nud narkoveoga ning eeldatavalt pä-
rines aine algselt Lõuna-Ameerikast, 
kuid me ei tea, kas see pidi jõudma 
Skandinaaviasse, Venemaale või Balti-
kumi kaudu mujale Euroopasse. Nar-
kootikumide meritsi transport, sh Ees-
ti territoriaalvees, on vägagi aktuaalne 

ohustsenaarium, sest viimase aja suu-
rimad rahvusvahelised aine konfiskee-
rimised on seotud just merealustega,“ 
lausub Põhja prefektuuri narko- ja 
organiseeritud kuritegude talituse juht 
Rait Pikaro. Sääraste juhtumite avas-
tamise võtmekoht on kriminaalpolitsei 
eelinfo kõrval pidev mereseire, mida 
tehakse valveseadmete, ent ka laevas-
tiku ja lennusalga abiga. Kuigi Eesti 
mereala on praegu seiretehnikaga häs-
ti kaetud, vajab investeeringuid seegi. 
„Meie põhiline probleem on süsteemi 
vanus, sest seadmetele, mida kasuta-
me, varsti enam varuosi ei toodeta. 
PPA imeliste oskustega tehnikud suu-
davad inseneriteadmiste ja jootekol-
bidega seda süsteemi elus hoida, kuid 
ühel hetkel ei saa praegust tehnikat 
enam parandada,“ kirjeldab Belitšev 
merepildi hetkeseisu. 

Mereseiresüsteemi uuendamisele 
eelnes selle tervisliku seisukorra põhja-
lik hindamine, mille käigus selgitati väl-
ja praegused puudused ja arendusvaja-
dused. Nüüd otsitakse uuendamiseks 
vajalikke vahendeid ning teetähiseks on 
aasta 2025. Siis lõppeb praegustele ra-
darisüsteemidele tootjapoolne tugi, mis 
tähendab, et enam ei ole võimalik saa-
da vajalikke varuosi. Mereseiresüstee-
mi saab uuendada ka etapikaupa ehk 
vahetada välja osa radaritest ning võtta 
varuosi välja vahetatud radaritelt. Seegi 
on üksnes ajutine lahendus, mis nõuab 
ühel hetkel mitme süsteemi samaaegset 
ülalpidamist.

Tehnoloogilist hüpet ootavad kõik 
piirivalve tööliinid, kuid arendustööd 
on kulukad ning nõuavad aega. „Liigu-
me õiges suunas, kui meie tööst hakkab 
sammhaaval vähenema see osa, kus 
püüame masinat inimesega asendada. 
Kõikvõimalikud arendusvõtted nõua-
vad alati raha, kuid ka arendamata jät-
misel on väga suur hind. Kui piirivalvur 
tunneb, et teeb sihi ja sisulise mõjuta 
liinitööd või püüab tuult väljal, siis ei 
saa töö tulemus olla väga hea. Selleks, 
et kedagi tabada, peame teadma siht-
märke nii piiripunktis kui ka rohelisel 
piiril ja merealal. Kui suudame tõkes-
tada ebaausad katsed riiki siseneda, siis 
mõjub see esiteks heidutusena kõigile 
katsetajaile ning teiseks mõjutame otse-
selt ka turvalisust Eestis ja Euroopas,“ 
võtab Egert Belitšev kokku.

Tuuli Härson 
kommunikatsioonibüroo
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• Idapiiri väljaehitamise esimene 
etapp kolmikpunktist Luha-
maale 

• ABC väravad Tallinna lennu-
jaamas ja Narva maanteepiiri-
punktis

• Enter-Exiti süsteem ehk Euroo-
pat ühendav välispiiri ületuste 
andmekogu 

• ETIASe süsteem ehk reisieelne 
registreerimine kolmandatest 
riikidest reisijatele 

• Mereseiresüsteemi järkjärguline 
uuendamine ning vanade sead-
mete väljavahetamine 

• Kasutatava tehnika, maismaa-
sõidukite, veesõidukite ja 
hõljukite uuendamine 

• KILPi infosüsteem

Piiriturvalisuse 
suured projektid

PIIR
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Politsei- ja Piirivalve-
ameti töötajail aitavad 
Eesti turvalisust taga-
da nii maal kui ka merel 
vabatahtlikud. Kuhu 
oleme jõudnud koos-
töös vabatahtlikega 
täna ja kuhu liigume 
homme?

Sel aastal valmis Siseministee-
riumi tellimusel vabatahtlikus 
tegevuses osalemise uuring, mil-

les analüüsiti vabatahtliku tegevuse 
olukorda Eestis 2018. aastal. Uurin-
gus selgitati välja vabatahtlike peami-
sed tegutsemisvaldkonnad ja motiivid 
ning hinnati vabatahtlikkust soodusta-
vaid ja takistavaid tegureid. 

Vabatahtlikuks tullakse peamiselt 
kas tuttava või organisatsiooni kutsel. 

Vabatahtlikuna tegutsevad tõenäolise-
malt need, kes on selle tegevuse mõju 
enda jaoks lahti mõtestanud ning väär-
tustavad vabatahtliku tegevuse mõju 
nii ühiskonnale kui ka vabatahtlikule 
endale. „Üha rohkem on abipolitsei-
nikke, kes on sellele enda jaoks sisu 
andnud või plaanivad seda kasutada 
hüppelauna politseiniku karjääriks,“ 
ütleb Leena Pukk, PPA vabatahtlike 
töö teenuse omanik. PPAs vabataht-
like merepäästjate tööd koordineeriv 
Marge Kohtla seob omavahel tead-
likkuse ja motivatsiooni: „Need, kel 
on teadlikkus olemas, on ka rohkem 
motiveeritud.“ 

Uuring toob esile, et tähtsaim ajend 
vabatahtlikuna tegutsemisel on või-
malus teisi aidata. Seda kinnitavad ka 
Haapsalu abipolitseinik Aivar Kaus 
ja Valga abipolitseinik Ester Karuse. 
„Mind on motiveerinud arusaamine, et 
saan muuta midagi paremaks. Abipo-
litseinikuna saan inimesi sageli vahetult 
aidata. Minu jaoks on oluline, kuidas 
minu kui vabatahtliku ajaga ümber 

käiakse – see peab olema mõtestatud 
ja andma positiivset väärtust,“ ütleb 
Kaus. Karusegi meelest on see töö, kus 
saab midagi päriselt ära teha: „See on 
vajalik ja ka õpetlik töö. Mida aktiiv-
semalt ise panustan, seda rohkem tun-
netan organisatsiooni kaasamist ja toe-
tust.“ Sama räägib hobipurjetaja ning 
Tallinna vabatahtliku merepäästeühin-
gu liige René Allik: „Motiveerib, et 
saan minna appi inimestele, kes on hä-
das. Tean, mis võib juhtuda merel, kus 
olud on sageli karmimad kui maal.“ 
Vormsi merepääste seltsi liige Urmo 
Pollisinski on mees, kes aitab seltsile 
erinevate projektide kaudu toetusi lei-
da. Ta ütleb, et vabatahtlikkust on väi-
kesaarel lihtsalt vaja, et Vormsi ja selle 
ümbrus oleks turvalisem ja kindlam.

Nii Kausi, Alliku kui ka Pollisinski 
tutvusringkonnas on teisigi vabataht-
likke. Karuse nendib, et tema tuttavate 
seas abipolitseinikuks astudes vaba-
tahtlikke ei olnud. „Tänu vabatahtli-
ku tööle olen juurde saanud palju uusi 
tuttavaid, kellega kohtudes vahetame 

Vabatahtlikkus 
täna ja homme

Marge 
Kohtla

Leena
Pukk
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VABATAHTLIKUD

ei ole tarvis eriväljaõpet. „Vabatahtlik 
merepääste nõuab pidevat valmisole-
kut ja süsteemset panustamist,“ on ta 
veendunud. Samal seisukohal on Allik 
ja Pollisinski. Kohtla usub siiski, et 
näiteks ennetuse valdkonnas annaks 
vabatahtlike potentsiaali praegusest 
enam kasutada.

Aivar Kausi arvates võiks inimesi 
vabatahtlikena rohkematesse tegevus-

kogemusi, muljetame ning omandame 
uusi teadmisi. Palju ongi õppida just 
samas valdkonnas pikemalt tööd tei-
nud vabatahtlikelt,“ lausub ta.

Vabatahtlike potentsiaal

Uuringu põhjal on Eestis viimase viie 
aastaga vabatahtlike osakaal küll 
kasvanud, kuid sellegipoolest on va-
batahtlike potentsiaal alakasutatud. 
Rohkem tähelepanu vajab näiteks töö-
andjate valmisoleku suurendamine va-
batahtlikkuse toetamisel. 

Vabatahtlike arv on suurenenud ka 
PPAs. Viimaseil aastail on kasvanud 
nii abipolitseinike kui ka vabatahtlike 
merepäästjate arv. Kohtla sõnul ei näi-
ta ainult vabatahtlike arv üksinda kuigi 
palju: „Olulisem on, kui palju on meil 
aktiivseid vabatahtlikke ja milline on 
nende reaalne valmisolek reageerida, 
sest merepäästes sõltub sellest otseselt 
inimese elu.“ Vabatahtlike potentsiaa-
li alakasutamise probleem puudutab 
Kohtla arvates pigem valdkondi, kus 

Muutumas on viisid, 
kuidas vabatahtli

kuna tegutsetakse ning 
kuidas organisatsioonid 
ja inimesed vabataht
likkust mõistavad ja 
mõtestavad.

Ester 
Karuse

Urmo Pollisinski  
ja René Allik

Aivar Kaus  
(keskel)

FO
TO

: E
R

A
KO

G
U



30

vad, et vajadus selle järele ei vähene. 
„Üks selle põhjusi võib olla üha muu-
tuv ühiskond, kus ühele alale spetsia-
liseerumine on aeganõudev ja kulukas. 
Sageli on lihtsam kaasata juba vajaliku 
õppe läbinud vabatahtlik, kui koolita-
da nullist välja täiesti uus ametnik,“ 
märgib Karuse.

Pikaajaline versus 
lühiajaline vabatahtlikkus

Uuringu järgi on muutumas viisid, kui-
das vabatahtlikuna tegutsetakse ning 
kuidas organisatsioonid ja inimesed 
vabatahtlikkust mõistavad ja mõtesta-
vad. Tendents on, et regulaarsete va-
batahtlike osakaal väheneb ning ühe-
kordselt panustajate osakaal kasvab. 
See tähendab suurenenud nõudlust 
vabatahtlikuna tegutsemise lühiajalis-
te võimaluste järele. Uuringus on rää-
gitud ka nn mikrovabatahtlikkusest, 
mille põhitunnused on väike ajakulu 
korraga, lihtne juurdepääs, kohene te-
gevus, mitteformaalsed kokkulepped 
ja nii edasi. Paradoksaalselt tunnevad 
samal ajal organisatsioonid puudust 
just püsivabatahtlikest ehk neist, kes 
tegutseksid nende juures korrapäraselt 
pikema aja jooksul. Uuringu põhjal 
seisneb lähiaastate suurim risk selles, 
et Eesti organisatsioonide vajadused 
ning valmisolek vabatahtlikke kaasata 
on vastuolus elanike ootuste ja võima-
lustega vabatahtlikuna tegutseda.

Pukk kogeb sellises olukorras PPA 
jaoks pigem võimalust: „Ma ei näe 
selles niivõrd riski, kuivõrd üht kaa-

tesse kaasata nii Eestis üleüldiselt kui 
ka PPAs. „Vabatahtlik tegevus võiks 
aidata teha midagi enamat, kui me 
riigilt saame või ootame. Erinevad va-
batahtlikud tegevused on võimalused 
ka inimeste väärtushinnanguid pisut 
ümber kujundada, avardada silmarin-
gi, koolitada inimesi ning saavutada 
seeläbi rühma või kolmanda isiku hea-
olu. Kindlasti sõltub väga palju eestve-
dajate võimest inimesi kaasa haarata,“ 
mõtiskleb ta.

„Kahtlemata on inimesi, kes on 
valmis politseitöösse oma panust and-
ma, kuid erinevatel põhjustel ei ole me 
veel nendeni jõudnud,“ ütleb Pukk, 
kelle sõnul on PPA-l plaanis ette võt-
ta mitu sammu, et suurendada val-
misolekut vabatahtlike sujuvamaks 
kaasamiseks. Selleks plaanitakse juba 
järgmisel aastal selgitada valdkonnad, 
kuhu võiks organisatsioonis veel vaba-
tahtlikke kaasata. Samas usub Pukk, 
et näiteks abipolitseinike arv tulevikus 
kardinaalselt suureneda ei saa, sest 
tähtsal kohal on olemasolevate vaba-
tahtlike hoidmine. Ka Karuse ja Kau-
si hinnangul ei saa vabatahtlikkusele 
liigselt lootma jääda, kuid nad usu-

samise vormi, mida arendada.“ Tema 
sõnul tuleb arvestada, et väikeses riigis 
panustab üks inimene oma vaba aega 
erinevates vabatahtlikes vormides ning 
parima tulemuse saavutamiseks pea-
me olema paindlikud ja pakkuma eri-
nevaid võimalusi. „Ka meil võib olla 
ühekordseid abistavaid töid, mis ei 
nõua suurt koolitamist või lisaressurs-
si, kuid selleks peame hoolikalt vaata-
ma oma tööde ja tegemiste sisse.“

Kohtla märgib, et vabatahtlike 
merepäästjate töö iseloomust tulene-
valt on vaja, et meil oleksid olemas 
püsivad vabatahtlikud. „Teame teiste 
riikide praktikast, et üldiselt suudetak-
se ühingu juures aktiivne olla umbes 
2–3 aastat, siis kipub motivatsioon 
kaduma,“ nendib ta. Riske aitaks 
tema arvates hajutada parem tugisüs-
teem: „Mulle meeldib näiteks Norra 
süsteem, kus merepäästjate kaaslastel 
on loodud suhtlusklubid. See aitab pa-
remini üksteist toetada, mille kaudu 
ollakse omakorda vabatahtlikku tööd 
tegevale partnerile suuremaks toeks.“

Kausi meelest on järjepidevaid va-
batahtlikke võrreldes varasemaga vä-

Eestis on viimase 
viie aastaga vaba

tahtlike osakaal kasva
nud, kuid sellegi poolest 
on vabatahtlike potent
siaal alakasutatud.

Ester Karuse 
relvaga laskmist 
harjutamas. 



hemaks jäänud. „On huvitav, et me 
tegelikult vajame vabatahtlikke, aga 
üleüldine turvalisus sellist panustamist 
justkui ei soosi. Inimesed ei tunneta tur-
valises ühiskonnas sageli probleeme, 
mille lahendamisel võiks neist päriselt 
abi olla. Inimene peab kogema vahe-
tult, et tema abist tõuseb tulu,“ lausub 
ta. René Allik ütleb samas, et tunneb 
inimeste soovi panustada: „Näen seda 
oma sõprade ja tuttavate pealt. Arvan, 
et siin on üks tähtis asjaolu meie riigi 
väiksus, kus tunnetatakse iseenda pa-
nuse suuremat mõju.“ Pukk märgib, et 
loomulikult on olemasolevate profes-
sionaalsete vabatahtlike hoidmine ja 
motiveerimine suur katsumus. Aivar 
Kausi meelest peab politsei muuhul-
gas ilmselt senisest enam personalitöö 
ressurssi suunama ka abipolitseinikele: 
„Iga-aastast arenguvestlust võiks näi-
teks juba pidada.“

Vabatahtlike roll tulevikus

Aivar Kaus usub, et tulevikus suureneb 
ennetustegevuses osalevate abipolitsei-
nike arv ja kasvab ka professionaalsus. 
„Meile pakutava väljaõppe keskmine 
tase on juba päris hea ja tundub, et see 
muutub veel paremaks ehk kvaliteet 
tõuseb.“ Kausi sõnul on tulevikku sil-
mas pidades vaja juba praegu kujun-
dada lasteaias ja koolis käivate laste 
väärtushinnanguid.

Ester Karuse arvates muutub vaba-
tahtlike väljaõpe tulevikus professio-
naalsemaks ja nad on kaasatud rohke-
matesse töövaldkondadesse. Näiteks 
võiks tema väitel kaaluda vabatahtlike 

rakendamist sotsiaalmeedias: „Miks 
mitte panna tööle vabatahtlikud veebi-
konstaablid, kes sotsiaalmeedias kor-
da tagavad?“ Lisaks peab Karuse oluli-
seks vabatahtlikele pakutavate hüvede 
laiendamist: „Soodustuste pakkumine 
suurendaks huvi vabatahtlikuks asu-
mise vastu, mistõttu hoogustuks ka 
konkurents. Tihedam konkurents ta-
gaks aga laiemas pildis sobivama ja 
professionaalsema tööjõu.“

Vabatahtlike merepäästetöö täht-
saks arengusuunaks peab Urmo Pol-
lisinski liikumist asukoha ja vajaduste 
põhjal standarditud aluste poole: „See 
tähendab, et nii merepäästjad kui ka 
partnerid teaksid nii aluste kui ka 
varustuse seisukohast, kus ja milline 
võimekus on. Iseseisvalt vabatahtlikud 
selleni ei jõua, see on lihtsalt niivõrd 
ressursimahukas.“ Esimesed sammud 
on PPA selles suunas juba teinud, kui 
hinnati ära kõigi lepinguliste vabataht-
like veesõidukid ühtse standardi järgi.

René Alliku meelest on tähtsad fi-
nantsid: „Üks asi on muidugi profes-
sionaalsuse suurendamine, aga vaja on 
luua ka finantsiline vundament, sest 
ideaalis peaks vabatahtlik merepääste 
suutma end ise ära majandada, näiteks 
annetuste toel.“ Alliku sõnul tuleb va-
nades Euroopa riikides suurem osa 
toetustest just annetustena, kuid prae-
guses etapis on Eestis vabatahtlikele 
riigi tugi väga vajalik.

Marge Kohtla arvates ongi PPA 
eesmärk vabatahtlikke merepääste-
ühinguid igati toetada: „Ikka ühes 
paadis ühises suunas sõudes jõuame 
parimate lahendusteni ja mõistagi ka 
maailma parimate vabatahtlikeni. 
Praegu on vabatahtlik merepääste Ees-
tis veel lapsekingades ja süsteemi küp-
suseni on pikk tee minna.“ Nii Allik 
kui ka Kohtla usuvad, et vabatahtlike 
merepäästjate roll tulevikus suureneb 
ja vastutust hakatakse jagama suure-
mal määral. „Mida professionaalse-
maks nad saavad, seda rohkem nad 
suudavad ka panustada,“ lisab Allik. 

Leena Pukk näeb, et tulevikus on 
PPA võimekas kaasama vabatahtlik-
ke neile sobivas vormis, arvestades 
sealjuures nende oskusi ja motivat-
siooni erinevate ülesannete täitmiseks. 
„Vabatahtlikuna panustamine peaks 
olema võimalikult lihtne ja profes-
sionaalne, milleks tuleb arendada e-
lahendusi, mis aitaks ja toetaks meid 
meie eesmärkide saavutamisel. Usun, 
et Eesti ühiskonna liikmeid mõjutab 
mõistmine, et turvalisus on meie ühi-
ne hool, vabatahtlikuna kaasa lüües 
suureneb heaolutunne ning üheskoos 
suudame parimat,“ sõnab Pukk.

Kristi Raidla
kommunikatsioonibüroo

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia 
ja/või oskuste pakkumine vabast tahtest 
ja ilma rahalist või materiaalset tasu saa-
mata. Vabatahtlikud tegutsevad peamiselt 
avalikes huvides ja ühiskonna heaks. See 
on väärtuslik meetod inimeste aktiivse-
maks muutmiseks ja sidustamiseks ning 
ühise ja jagatud vastutustunde loomiseks 
ühiskonna heaolu nimel. Vabatahtlike kaa-

Kes on vabatahtlik ja  
mis on vabatahtlikkus?

samine võib aidata kaasa teenuste kvali-
teedi parandamisele ja kättesaadavusele 
ning sotsiaalse kihistumise vältimisele. 
Vabatahtlikkus aitab suurendada inimes-
te rahulolu kasvu ja enese väärtuslikuna 
tundmist, mis on heaoluriigis olulised. 

(Allikas: Vabatahtlikus tegevuses osalemi-
se uuring 2018) 
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René Allik. 
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Politseitöös ei ole parema tulemuse jaoks ala-
ti vaja uusi tehnilisi abivahendeid. Vahel piisab 
teistmoodi tegutsemisest või hoopis millegi 
tegemata jätmisest. 

Selle aasta suvel alustas arendus-
osakonnas tööd innovatsioo-
ninõunik, kelle ülesanne on 

soodustada PPAs avatud ning uuen-
dustele suunatud mõtlemist, leida nu-
tikaid lahendusi ning saavutada tule-
musi asju teist moodi tehes. See töö 
tõi nelja aasta järel politseisse tagasi 
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Elari Kasemetsa, kellel on varasemast 
pikk taust korrakaitse- ja liiklustee-
mades. Kohe esimese ülesandena sai 
Kasemets enda vedada liiklusinnovat-
siooni projekti.

Avalikkus on eelkõige kuulnud 
rahunemispeatustest Tallinna-Rapla 
teel, kuid tegelikult arutas töörühm 

teisigi ideid: usaldustsooni loomine, 
kus liiklusmärkidel väljendatakse usal-
dust kiiruspiiranguid järgivate juhtide 
vastu; trahviteate ümbersõnastamine 
juriidilisi termineid täis tekstist mõ-
juvate sõnumitega kommunikatsioo-
nikanaliks või fooritsüklite muutmine 
nii, et kiiruse ületamine toob punase 
tule kogu liiklusvoole.

Kiiruseületamise vähendamise pro-
jekt sai alguse Riigikantselei korralda-
tud konkursist. Liikluskäitumise pa-
randamise üle mõtles üheksaliikmeline 
töörühm, kuhu kuulusid PPA, Sise-
ministeeriumi, Maanteeameti, Tallin-

UUENDUS
on mõtteviis
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INNOVATSIOON

dumist. Väheneks ametniku töökoor-
mus ning ta saaks rohkem tähelepanu 
pöörata näiteks tehisintellekti avasta-
tud anomaaliatele, mitte jagada end 
kümnete ekraanide ja kaamerapiltide 
vahel.

Elari Kasemets on seda meelt, et 
meie tegevus peab tulevikus olema 
selgelt andmete- ja teaduspõhine. 
Suurte andmehulkade töötlemise juu-
res on tähtis privaatsus. Juba praegu 
peab näiteks Europoli ja Frontexi 
töörühmade aruteludes, kus osalevad 
meie kolleegid, leidma tasakaalu jul-
geoleku tagamiseks tehtavate toimin-
gute ja inimeste privaatsuse tagamise 
vahel. 

„Kui riik on usaldusväärne, siis 
usaldab inimene oma andmed riigi 
kätte ja saab aru, et see muudab tema 
elu lihtsamaks,“ arvab Kuldar Väärsi, 
kes juhib praegu eelkõige kaitsetöös-
tusvaldkonnas tegutsevat mehitamata 
maismaasõidukeid tootvat Eesti et-
tevõtet Milrem Robotics. Väärsi on 
karjääri jooksul töötanud aastaid ka 
avalikus sektoris, tal on kogemusi nii 
Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumist kui ka riigiettevõtte 
Elron eelkäijast. „Riik peaks inimes-
te käest infot küsima ainult ühe kor-

laad hakkas radari läheduses sulama. 
Seda loetelu võiks jätkata veelgi. Sa-
mamoodi on „kastist väljas“ ideena 
kunagi alguse saanud politsei must 
jõulukaart. Selle asemel et suhelda 
paadunud liiklushuligaanidega ai-
nult hetkedel, mil nad on järjekordse 
rikkumise toime pannud, saadetakse 
neile jõuludeks mõtlemapaneva sõnu-
miga tervitus. See on olnud edukas, 
sest suur osa kaardisaajaist järgmisel 
aastal enam suurimate rikkujate ni-
mekirja ei kuulu.

Teave usaldusväärsetele

Innovatsioonist rääkides ei saa aga teh-
nikast siiski üle ega ümber. Kuigi PPA 
strateegia keskmes on endiselt inimene, 
peitub paljudes alameesmärkides vii-
teid tehnoloogiale, tehisintellektile või 
suurandmete analüütilisele kasutami-
sele. Tulevik toob endaga paratamatult 
kaasa nõudmise automatiseerida järjest 
rohkem tegevusi, milleks inimeste pide-
vat kohalolu tarvis ei ole. 

Mis seal salata, ka selle loo kirju-
tamiseks tehtud intervjuud said helist 
tekstiks veebipõhise kõnetuvastus-
programmi toel. Maailmas on kasu-
tusel tehnoloogia, mis suudab video-
pildis ise eristada näiteks anomaaliaid 
inimeste käitumises ja selle kohta häire 
edastada. Loomulikult oleks säärasest 
lahendusest politseitöös palju kasu, 
kuid see ei tähenda inimsilma puu-

na Transpordiameti ja Riigikantselei 
esindajad. Oktoobri keskpaigas anti 
meie projektile kõige uuenduslikuma 
käsitluse tunnustus. Rahunemispea-
tuste aktsioon on hea näide selle koh-
ta, kuidas uuendus ei tähenda uut teh-
noloogiat, vaid teistmoodi mõtlemist. 
„Et saavutada maksimaalne tulemus, 
peame tegema midagi teistmoodi, kat-
setama uusi ja alguses võib-olla isegi 
hullumeelsena tunduvaid ideid,“ rää-
gib Kasemets. 

Kõik head leiutised on alguse saa-
nud sellest, kui mingit eset on kasu-
tatud või tegevust tehtud teistmoodi, 
olgu see siis teadlikult või teadmatult. 
Kollased märkmepaberid said alguse 
kehva koostisega liimi kokkusegami-
sest, mille kleepimisvõime superliimi 
mõõtu välja ei andnud. Mikrolai-
neahju leiutajaks peetakse USA sõja-
väeinseneri, kelle taskus olnud šoko-

Riik peaks julgema 
rohkem rääkida  

oma probleemidest.

UUENDUS
Milrem Robotics on mehitamata mais-
maasõidukeid tootev ettevõte, millele 
pandi algus 2013. aastal. Roboteid võib 
kasutada nii sõjanduses kui ka kitsas-
tes kaevanduskäikudes ringisõitmiseks, 
päästetöödel ekstreemsetes oludes või 
tulekahjusid kustutades.

2017. aastal jagati Milrem ASi tegevus 
kaheks: Roboticsi alla jäi robotsõidukite 
tootmine ning Milrem LCM tegeles kait-
se- ja eritehnika remondi, hoolduse ning 
elutsüklihaldusega. Tol hetkel oli mõlema 
ettevõtte juht Kuldar Väärsi 40 protsendi 
osalusega omanike hulgas. Nüüdseks on 
ta Milrem LCMi omanike seast lahkunud, 
et raskel ajal Milrem Roboticsit üles ehi-
tada. Nimelt müüs ta oma osaluse teises 
firmas äripartner Hugo Osulale ning pani 
sisuliselt kogu oma raha roboteid ehita-
vasse ettevõttesse. „Ma defineerin julgust 

selle kaudu, et minu jaoks tundub lihtsam 
proovida ja võib-olla läbi kukkuda kui pä-
rast kahetseda, et ei proovinud,“ võtab 
Kuldar Väärsi ise oma ärifilosoofia kokku. 
Praeguseks on Milrem Robotics näiteks 
Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, 
Hollandi ja Norra kaitsetööstusprogram-
mides partneriks valitud, eksootilisema-
test kohtadest ka Tais, Indoneesias ja 
Lähis-Idas.

Mis on Milrem?

Ettevõtte  
Milrem Robotics  

juht Kuldar  
Väärsi.
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inimeste peades,“ arvab Väärsi. Sellest 
hoolimata ei usu ta, et julgeoleku- või 
kaitsevaldkonnas hakatakse kunagi 
kasutama roboteid, mis langetavad 
täiesti iseseisvalt otsuseid näiteks ava-
da tuli. „Kaitsevõime arendamisel on 
eesmärgiks, et vahendid teevad seda, 
mida neilt oodatakse. Inimese kontroll 
ja otsustusõigus jäävad kindlasti alles. 
Küsimus on selles, kas sõjatehnika la-
hinguväljale viimiseks on vaja see ini-
mesega koos autosse panna või saab 
varustuse autonoomselt koordinaadi 
järgi kohale toimetada.“

Säärased seadmed võivad PPA 
jaoks praegu kõlada ulmeliselt, kuid 
ometi oleme kasutusele võtnud tehni-
lisi abivahendeid, millest poleks küm-
mekond aastat tagasi ilmselt unistada-

ra, mitte igas asutuses uuesti. Siis on 
inimesed valmis seda infot riigi kätte 
usaldama ning usaldamatus ei saa ta-
kistuseks,“ lausub Väärsi.

Riigihankega võiks  
osta uuendusi

Kuldar Väärsi arvates on privaatsuse 
kadumine ja digiteerimine koos mo-
biilsuse muutumisega kolm peamist 
trendi, mis mõjutavad ühiskonda lä-
hema viie kuni kümne aasta jooksul. 
Just mobiilsuse muutumine pakub 
võimalusi Väärsi juhitavale Milremi-
le. „Isejuhtivad sõidukid tulevad kii-
remini, kui me seda praegu arvame. 
See tehnoloogia on juba valmis, kuid 
väga palju on kinni regulatsioonides ja 

gi osanud, näiteks droonid, mobiilsed 
kiiruskaamerad, vaatlus- ja jälgimis-
seadmed. Kõik need on osa riigi julgu-
sest proovida uusi lahendusi, et pare-
mini oma ülesandeid täita. Ent Kuldar 

Väärsil on avaliku sektoriga ka teistsu-
guseid kogemusi. „Riik peaks julgema 
rohkem rääkida oma probleemidest. 
Mitte sellest, et tahab hanke raames 
osta asja, mis on kaks meetrit pikk, 

Kõik head leiutised 
on alguse saanud 

sellest, kui mingit eset 
on kasutatud või tege
vust tehtud teistmoodi.
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kolm meetrit lai ja liigub sellise kiiru-
sega, vaid öelda, et meil on niisugune 
probleem, mida teie kui tööstuse esin-
dajad oskaksite lahenduseks pakkuda. 
Seda julgust või praktikat on meil kah-
juks veel vähe.“ Pigem korraldatakse 
tänapäeval hankeid just siis, kui riik 
on enda arvates probleemile lahenduse 
leidnud. Siin on aga kaks kitsaskohta: 
saadakse midagi, mis probleemi ei la-
henda, või küsitakse partneritelt mida-
gi, mida pole olemas. „Ühest küljest 
saan aru, et riigihankeid tehes tahe-
takse olla hästi läbipaistvad ning tea-
be kogumine erasektorilt enne hanke 
väljakuulutamist kahjustab seda. Te-
gelikult aitab probleemi määratlemine 
palju paremini korraldada kõigile ligi-
pääsetavaid ja arusaadavaid hankeid,“ 

lausub Väärsi. „Innovatsioonikoht ei 
ole siis, kui hange on välja kuulutatud, 
vaid see peab olema siis, kui probleem 
on tuvastatud ja sellele otsitakse la-
hendust.“

Julgus katsetada

Elari Kasemetsa ülesanne PPAs ongi 
julgustada kõiki kolleege valima uuen-
duslikke lahendusi igas tegevuses, kus 
see võimalik on, ka hangetes. Pikemas 
plaanis tuleb kirjeldada uuendust PPAs 
teenuse disaini vaates: kuidas soodus-
tatakse heade ideede tekkimist, mis-
moodi nendega edasi minnakse ning 
kui otsustatakse mõni mõte kõrvale 
jätta, siis miks seda tehakse. Iga samm 
peab olema läbi mõeldud, et mitte võt-
ta motivatsiooni visiooniloojailt, kelle 
pea jagab kui koorelahutaja.

Vahest just kartus oma ideega ru-
malasse olukorda jääda on põhjus, 
miks avalik sektor jääb erasektorile 
uuenduses alla. „Erasektoris on karis-

tatav see, kui sa midagi ei tee, s.o tege-
vusetus. Riigisektoris on karistatav lä-
bikukkumine,“ nendib Kuldar Väärsi. 
„See on ühiskondlik hoiak. Kui keegi 
võtab avalikus sektoris riski, tahtes mi-
dagi head proovida, ja kukub sellega 
läbi, siis ei anta isegi mõttele positiivset 
hinnangut. See on kindlasti probleem.“

Kes tahab ja julgeb, sellele pakutak-
se nüüd ka avalikus sektoris tuge oma 
ideede elluviimiseks. Riigikantselei inno-
vatsioonitiim ootab 1. novembriks uute 
projektide taotlusi. Kasemets julgustab 
kõiki kolleege nägema oma igapäeva-
seid tegevusi kas või natuke teistmoodi. 
Piiratud ressurssidega maailmas tuleb 
lihtsalt leida nutikaid lahendusi, mil-
le toel turvalisust luua. „Minu arvates 
peaks kõigil nii avalikus kui ka erasek-
toris olema julgust proovida, teha ja läbi 
kukkuda,“ ütleb Kuldar Väärsi. Teisel 
viisil uuendust lihtsalt ei sünni.

Kristjan Lukk
kommunikatsioonibüroo

Milrem Robotics on kasvanud sadakonna 
töötajaga tehnoloogiaettevõtteks. Kui-
das luua meeskonda, kelle igapäevases 
koostöös sünnib midagi uuenduslikku? 
Tegevjuht Kuldar Väärsi sõnul tuleb leida 
inimesed, kes jagavad organisatsiooni 
ja selle juhi visiooni ning kellel on õiged 
väärtushinnangud. „Inimeste taust, mõt-
temaailm ja suhtumine visioonisse peaks 
olema mõnevõrra erinev, sest erinevuste 
kaudu on võimalik üles ehitada tugevam 
meeskond. Aga visiooni jagamine on selle 
juures väga oluline ning väärtushinnangud 
veel tähtsamad,“ ütleb Väärsi. Õige inime-

Uuendusmeelne meeskond
se kollektiivi valimiseks pole siiski kindlat 
valemit, vaid lõpuks tehakse otsus sise-
tunde järgi ning koostööd tuleb alles ot-
sima hakata.

„Meil on olnud õnne, et enamasti pole 
meeskonna loomine eriti keeruline olnud. 
Meil on nii-öelda ebaaus konkurentsieelis, 
et teeme midagi unikaalset nii Eesti kui 
ka maailma vaates ja noori tehnikainimesi 
on sellega tegelema vaimustada märksa 
lihtsam,“ räägib Väärsi, kes ei eita, et on 
inimeste valimisel teinud ka vigu. Säärasel 
juhul tuleks ühiselt tunnistada, et valitud 
koostöö ei toimi, ning lahku minna.

Elari Kasemets ja 
Kuldar Väärsi.

INNOVATSIOON
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Teame ajaloost, et organisatsiooni eduks ei ole 
tingimata tarvis inimeste tahtele ja tervisele 
tähelepanu pöörata. Ka tänapäeval kuuleme üsna 
sageli inimeste hirmupõhisest motiveerimisest 
organisatsioonides. See lugu on kirjutatud ees-
märgiga näidata juhtide ees seisvaid valikuid, 
jättes järeldused lugejaile endile teha.

Organisatsiooni eesmärk on 
sooritus. Mitte lihtsalt min-
gisugune, vaid kindlas kvali-

teedis ja eesmärgipärases järgnevuses 
sooritus. Seega on soorituse aluseks 
kriteerium. Seesama kriteerium on 
samuti personalivaliku ja soorituse 
hindamise alus ning ka terve ja mo-
tiveeritud personali eeldus. Et tagada 
inimese ameti- (kuid ka organisat-
siooniline) sobivus, peab personaliva-
lik juba alates värbamisloosungitest 
lähtuma ametikoha nõuetest.

Selle alusel tekivad värvatul ootu-
sed, mida hilisem reaalsus kinnitab või 
mitte. Ametikohtade nõudmised muu-
tuvad aja jooksul. Näiteks on sooritus-
nõue „osata ja teada“ nüüdseks asen-
dunud nõudega „luua ja arendada“. 
Stressis inimene ei loo ega arenda ja 
nii saab tööstressi teema tasapisi üha 
olulisemaks prioriteediks. 

Politseis võib tööstressi allikad lii-
gitada kahte üldisesse kategooriasse: 
töö sisu ja töökeskkond. Töö sisu ka-
tegooriasse kuulub kõik ameti olemu-
sega seotu (töögraafikud, ületunnitöö, 
traumaatilised sündmused, füüsiline 
oht jne). Töökeskkonna kategooriasse 
liigitub kõik see, mis ei ole otseselt seo-
tud tööga, vaid viisiga, kuidas töö on 
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organiseeritud, ehk organisatsiooniga 
(bürokraatia, hierarhia, suhted töö-
kaaslastega ja ülematega). Uuringud 
politseiorganisatsioonides viitavad 
süsteemselt, et just see viimane on seo-
tud inimeste rahuolematuse ja stressi-
ga ning mitte ameti enesega. 

 Kuna politseitöö (samuti töö me-
ditsiinis, hariduses ja relvajõududes) 
põhineb kutsumusel, ei olegi selline 
avastus väga üllatav. On ootuspärane, 
et inimene tunneb rahuldust ja teostab 
ennast, rakendudes endale meelepära-
ses eluvaldkonnas hoolimata sellest, et 
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ASUTUSEST
tahte ja 
tervise kaudu

Merle Parmak

Joonis 1. Vaimse ja füüsilise tervise 
ning sooritusvõime skaala.

Terve ja väga  
tahteline anda  
endast parim

Haige, kuid 
väga tahteline 
ja pingutab  
parimaks 
soorituseks

Haige ja 
tahtmatu 

tegema ühtegi 
tööalast  

pingutust

Terve, kuid 
tahtmatu 
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ametikauge kõrvaltvaataja võib tema 
valikut pidada mõttetult ohtlikuks ja/
või stressirohkeks. Tingimus on siiski, 
et organisatsioon säärast kutsumusest 
motiveeritud tegutsemist toetab. 

Meie vaimne ja füüsiline tervis on 
sooritusega lähedalt seotud. Inimese 
erialase kestmise tingimus on organi-
satsiooni võimekus muutusi inimese 
töösoorituses tähele panna ja siis adek-
vaatselt reageerida. Arst ei saa suuren-
dada motivatsiooni ega juht ravida 
tervisekahjustust. Seetõttu on enne 
sekkumisotsuse langetamist mõistlik 
soorituses toimunud muutusi analüü-
sida kombineeritud dimensioonides 
(joonis 1) [1]. Selleks on ennekõike 
tarvis organisatsioonilist valmisolekut 
inimesi üldse tähele panna.

Orkestrist ja dirigendist

Orkester on oma dirigendi nägu. Nii 
on igas teiseski organisatsioonis. Võt-
tes tõsiselt juhtide värbamist ja vali-
kut, teeb organisatsioon esimese sam-
mu enda inimeste motivatsiooni ning 
vaimse tervise tagamiseks. Valides juh-
te suurtesse hierarhiliselt korraldatud 
organisatsioonidesse, on mõni tundlik 
küsimus, mida ei tohiks eirata. Kui-
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märk on õpetada inimesi tööstressiga 
paremini toime tulema. 

Pakutakse erinevaid joogakursusi, 
teadlikkuse suurendamise treeninguid, 
ajajuhtimise koolitusi jne. See tähen-
dab aga, et töökeskkond ei muutu 
ning inimene ise peab kohanduma 
keskkonna nõudmiste põhjal. Säärane 
ühepoolne vastutus hakkab inimestes 
tasapisi rahulolematust tekitama ning 
tähelepanu alla kerkivad n-ö primaar-
sed sekkumiskavad. 

Organisatsioon ise proovib muu-
tuda. Algselt tervete ja motiveeritud 
inimeste tahte ning tervise kuhtumist 
püütakse ennetada töödisaini ehk 
ameti enda ümberkujundamise kaudu 
lausa rätsepatööna. Väärtustatakse 
inimese enda initsiatiivi ja ettepane-
kuid töö rikastamiseks, võimaldatakse 
suuremat kontrolli oma töökorralduse 
üle ning tehakse pingutusi toetava ja 
positiivse sisekliima kujundamiseks. 

Inimeste enda tööelu kvaliteedi 
ootused on muutunud. Pikalt veniva-
le ning isiklikke ohverdusi nõudvale 
karjäärile eelistatakse võimalust teha 
mõtestatud ja huvitavat tööd. Inime-
sed ootavad üha enam enda isiklikke 
huve arvestavat ja arengut toetavat 
töökeskkonda. Üldises demograafilises 
defitsiidis ei ole organisatsioonidel või-
malik niisuguseid ootusi enam eirata. 
Valija hääletab jalgadega, nii teeb ka 
kvaliteetne personal.

Dr Merle Parmak 
Organisatsioonipsühholoogia  

õppejõud ja konsultant

das on inimese suhted võimuga? Kas 
inimene, keda motiveerib võimuposit-
sioon, oskab ja tahab seda kasutada 
viisil, mis toetab ka organisatsiooni 
ja alluvaid? Või siis kuidas välistame, 
et suure kuuluvusvajadusega inimene, 
keda motiveeribki pelgalt kuulumine, 
ei sattu ootamatult positsiooni, kus 
tema otsustest sõltub organisatsiooni 
uuendus või seisak? 

Vaadates organisatsiooni juhivali-
ku praktikat, saame küllaltki hea pil-
di, kuidas inimesed ennast seal tunda 
võiksid. Veel parema pildi saamiseks 
võime teha uuringu ja küsida inimeste 
käest. Niiviisi sageli toimitaksegi, sest 

juhtimisõpikutes on nii kirjas. Kas tu-
lemusest mingeid järeldusi tehakse, on 
iseasi. Toon ühe näite praktikast, mida 
kasutan sageli koolitustel. Suures or-
ganisatsioonis vahetus üks keskastme 
juhtidest. Temale alluvas sektsioonis 
muutus õhkkond kiiresti pingeliseks 
ja töömoraal langes. 

Kes sai, see lahkus, kes ei saanud, 
otsis võimalust. Uurisime organi-
satsioonikultuuri prisma kaudu, 
milles asi, ja saimegi jälile (joonis 
2). Inimesed tundsid ennast aktiivselt 
halvasti liigse isikuvõimu kasutamise 
ning tegevuste tagasihoidliku eesmär-
gistatuse tõttu. Kokkulangevus eelis-
tatud ja tajutud organisatsioonikul-
tuuri vahel nendes kahes dimensioonis 
oli silmatorkavalt väike [2]. Juht ise 
võttis tulemused kokku tõdemusega, 
et igas organisatsioonis ei peagi ini-
mesed ennast hästi tundma. Selline 
suhtumine on siiski pigem erand kui 
reegel. Enamasti on juhid kõigil juhti-
mistasandeil huvitatud oma personali 
käekäigust kui mitte muul põhjusel, 
siis vähemalt nende töösoorituse taga-
miseks.

Vastutusest ja 
võimalustest 

Esimene vastutus enese tahte ja tervise 
eest seista on muidugi inimesel endal. 
Sellega toimetulekuks vajame lisaks 
teadmistele ka julgust ja ausust enda 
suhtes (joonis 3). Me ei pruugi selli-
ses ausas enesevaatluses väga edukad 
olla, sest peame siis ju midagi ette 
võtma. Seetõttu otsustame mõnikord 
häda üldse märkamata jätta. Nii laie-
neb märkamisevastutus kolleegidele ja 
ülemustele. Järgmisel astmel ilmuvad 
pildile eri laadi nõustajad ning ravi-
sekkumine leiab aset alles sekkumis-
püramiidi viimasel astmel. Kui alu-
mised astmed töötavad tõhusalt, võib 
viimast üldse vältida.

Organisatsioonidele on inimeste 
haigusseisundid oluline kuluallikas 
otseselt (absenteeism: inimene puu-
dub sageli või harjumuspäraselt töölt) 
ja kaudselt (presenteeism: inimene on 
küll töökohal, aga tööd ei tee). Edu-
meelsed organisatsioonid on juba 
eelarvesse sisse arvestanud summad 
nende kulude ennetamiseks. Enamasti 
suunatakse jõupingutused siiski veel 
püüdesse muuta inimest. Selliste n-ö 
sekundaarsete sekkumiskavade ees-

Allikad
1. Huvi korral vt M. Parmak. 2016. Health beyond 

symptoms: Multidimensional approach to func-
tional fitness in military organisations. In S. Rawat 
(Ed.). Military psychology: International perspecti-
ve (pp. 147–160). Jaipur: Rawat Publications

2. Võim – juhi (või juhtrühma) isikuvõim (Zeus) 
Roll – ametialaste suhete regulatsioonid (Apollo) 
Ülesanne – ameti/organisatsiooni eesmärgid 
Inimene – liikmete heaolu ja eneseteostus

1. ASTE
Enese- ja kaaslaseabi, juhi tegevused

2. ASTE
Konsultatsioonid 

erialaspetsalistidega

3. ASTE
Ravisekkumine

Joonis 3. Tahtest ja võimalustest  
abi leida.
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Joonis 2
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Nügimine ehk nudge, millest nüüd aina enam ka Eestis räägitakse, ei ole 
tühipaljas uudissõna. See on teaduslikult tõendatud tehnika, kuidas üsna 
lihtsate muudatuste läbi suuremal määral mõjutada inimeste käitumist 
ja otsuseid neile endile soodsas suunas. 

Siseministeeriumi innovatsioo-
ninõunik Laura Aaben on nü-
gimistehnika ekspert, kes pole 

teoreetik, vaid katsetab nügimist juba 
mõnda aega kõigis Siseministeeriumi 
valitsemisala asutustes, nagu politseis, 
päästes, häirekeskuses ja teistes. Olgu-
gi et tööpõld on lai, julgustab ta kõiki 
nõu küsima juhul, kui kellelgi on soov 
oma kolleege, kogukonda või kauge-
maidki heas mõttes nügida. 

Leidlikke lahendusi, kuidas teha 
inimeste elu mõne mõtte või võtte 
läbi lihtsamaks, mugavamaks ja mõ-

nusamaks, on tal kui varrukast võtta. 
Uute ideede genereerimise kõrval ei 
pea ta paljuks koolitada ja nõustada 
ka kolleege, kuidas nemad oma töös ja 
suhtluses inimestega nügimistehnikat 
kasutada saaks. 

Kuidas erineb nügimine meile selli-
sest maalähedasest mõistest nagu 
mõjutamine?

Tõsi, Eestis on nügimine võrdlemisi 
uus termin, kuid mujal maailmas on 
see kasutusel juba ligemale kümme-
kond aastat. Mõnikord püütakse nügi-

mist võrrelda mõjutamisega, ent seda 
see kindlasti ei ole. Iga mõjutusviis ei 
ole nügimine. Erisus seisneb eeskätt 
selles, et nügimine tähistab mõne väga 
väikese muudatuse tegemist. Sellest 
saadav kasu on inimesele endale aga 
üldjuhul suur. See teeb tema elu mu-
gavamaks ilma käskude ja keeldudeta, 
sunni ja liigsete kuludeta. 

Toon näite uuringufirmadest, kes 
saadavad inimestele postkasti küsitlus-
lehti sooviga saada võimalikult suur 
valim. Vastuste saamiseks lisatakse 
küsitluslehele ümbrik tähisega „maks-

KEDA ME  
VÕIKS NÜGIDA?
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Doonoreid on pigem vähe. Teised rii-
gid on muutnud seadusi ning iga ko-
danikku käsitletakse sünnist saati või-
maliku organidoonorina. Kui ta seda 
ei soovi, saab teha loobumisavalduse. 
Doonoreid on neis riikides mitu kor-
da rohkem. Niimoodi nügimine ehk 
vaikimisi inimese eest soovitud suunas 
otsuse tegemine ei võta samas ära va-
likuvabadust. Tänapäeval on paljude 
riikide valitsused samamoodi analüü-
simas, mis on ühe või teise probleemi 
lahendamiseks kõige tõhusam viis, 
olgu selleks prügi sortimise, tervisliku 
eluviisi, õigel ajal tasutud trahvide või 
muu soodustamine. 

Politseitöös tegeleme igal sammul 
sellega, et inimesed teeksid ohu-
tuid, õigeid ja seadusega kooskõ-
las olevaid otsuseid. Tõsi, mõne 
väikese muudatusega suurt pilti 
tihti paremaks ei muuda. Vahest 
on korrakaitsjate töös mõni nügi-
misvõte juba sees, mida me ise ei 
teadvustagi ?
Jällegi, iga katse kellegi käitumist 
muuta ei ole nügimine. Suur osa po-
litseitööst on ennetav: reageeritakse 
väljakutsele, suheldakse, selgitatakse, 
nõustatakse, vajaduse korral menet-
letakse. Ükski neist tegevustest ei ole 
nügimine. Küll võib ideeliselt käsitle-
da nügimisena näiteks mõni aeg tagasi 
tehtud otsust, et perevägivalla korral 
ei viida kodust ära enam kannatanut, 
vaid ära viiakse kahtlustatav. Selline 
nüanss muudab kuriteost teatamise 
kannatanu jaoks õige pisut lihtsamaks. 
Ta saab arvestada, et tema on see, kes 
jääb turvaliselt koju, mitte vastupidi. 

tud vastus“. Nii ei pea vastaja ise nu-
putama, kuidas vastused saata, kust 
saada postmark ja ümbrik. Teisisõnu 
nügitakse sel moel inimesi rohkem 
vastama. Samas tehakse see protsess 
vastaja jaoks võimalikult lihtsaks ja 
käepäraseks. 

Käitumispsühholoogias on rää-
gitud palju sellest, et inimestel tuleb 
langetada päeva vältel sadu või enam-
gi otsuseid. Paljuski otsustatakse, kas 
midagi teha või mitte, intuitiivselt. 
Käitutakse nii, nagu tundub parasjagu 
lihtsam ja mõnusam. Teades paremi-

ni, kuidas ja mis kaalutlustel inimesed 
mõtlevad ning otsustavad, saame neid 
nügida paremate valikute poole, piira-
mata seejuures inimeste vabadust ise 
valida või otsustada. 

Kui meil on sügavam arusaam 
inimkäitumisest, aitab see muuhulgas 
kujundada paremaks erinevaid süs-
teeme ja teenuseid. Jällegi lihtne näi-
de elust, kuidas mõnd otsust inimeste 
jaoks lihtsustada nii, et see kokkuvõt-
tes teenib kõigile suuremat kasu: osa 
riike pakub oma elanikele võimalust 
registreerida end organidoonoriks. 

Laura  
Aaben
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jusel võiks tööõnnetuste ennetamine 
päästjaile korda minna. Taipasime, 
et päästja jaoks on häirivam hoopis 
vigastuse tõttu haiguslehele jäänud 
kolleegi asendamine. Kuna tööd on 
palju, lisavahetused sekka, on puh-
keaeg päästjaile püha. Mõistes nüüd, 
mis päästjaile päriselt korda läheb, 
saame neid nügida sõnumiga, et nad 
hoiduksid vigastustest, sest muidu ri-
kuvad nad oma meeskonna töö- ja 
puhkegraafiku ära.

Jagub näiteid sellegi kohta, kus 
ääretult lihtne sõnastuse muudatus 
toob kaasa tohutu suure mõju. Nii oli 
Inglismaal töötukassas pikka aega ta-
vaks küsida klientidelt, mida nad töö 
leidmiseks eelmisel nädalal tegid. Siis 
otsustati muuta vestluse fookust ning 
küsiti mineviku asemel tuleviku koh-
ta, st mida nad plaanivad järgmisel 
nädalal töö leidmiseks teha. Tulevik-
ku vaatava suunaga vestlus oli palju 
mõjusam ja suurendas märkimisväär-
selt töötute töö leidmise kiirust. Selle 
muudatuse tegemine ehk nügimine ei 
maksnud töötukassale sentigi. 

Vaikimisi tehtud valikute muutmi-
ne on klassikaline näide nügimisest. 
Näiteks peab ID-kaardi aegumisel 
praegu iga inimene ise pilku peal hoid-
ma. Samas võiks dokumendi aegudes 
süsteem automaatselt uue taotluse sis-
se anda ning teavitada inimest peagi 
saadavast uuest kehtivast dokumen-
dist. Kui tegu on eakamate inimeste-
ga, kes riigist tavaliselt enam välja ei 
liigu, võib asutus soovitada näiteks 
passi kehtivuse lõppedes uus tellimata 
jätta. Eestis olles piisab ID-kaardist. 
Riik säästaks sellise sammuga kulu 
passitaotleja teenindamisele ning do-
kumendi tootmisele. Kodanik hoiab 
riigilõivu kulu ning aja, mis muul ju-
hul passi taotlemisele läheks. Niisugu-
se väikese nügiva lükkega saaks hoida 
kokku kulutusi, samas hoida kokku 
nii riigi kui ka selle inimeste aega. Tu-
leb muidugi mõista, et iga kitsaskohta 
ei saa leevendada üksnes nügimisega. 
Teinekord on tarvis teha põhjalikumat 
selgitustööd, tööprotsesse või koguni 
seadust muuta.

Nügimisest on tänapäeval saanud 
nii mõnegi politseijuhi tööriist ka 
oma meeskonnaga tegelemisel. 
Mida peaks teadma või millega ar-
vestama selleks, et olla nügimises 
tulemuslik?

Esmatähtis on tunda oma inimesi. Sel-
leks on vaja neid kuulata ning aru saa-
da, miks ja mis põhjusel keegi üht- või 
teistviisi käitub. Mõni aeg tagasi tunti 
näiteks muret, et päästjail on üksjagu 
kergemaid tööõnnetusi ja -vigastusi, 
mis päädivad lühema või pisut pikema 
haiguslehega. Kuigi väljakutsete arv on 
vähenenud, päästjaile on tööõnnetuste 
ennetamise teemal selgitustööd ja koo-
litusi tehtud, püsib vigastuste arv ikka 
samal tasemel. Asja süvenedes jõudsi-
me mõtteni, et päästjate tööõnnetuste 
pärast muret tundva kontoriametniku 
jaoks on päästja jala väänamine, rede-
lilt kukkumine, kerge põletushaav vms 
tõsine tööõnnetus, kuid päästjate endi 
jaoks on see tühiasi. Kui mõtlema ha-
kata, siis on see täiesti loogiline, sest 
päästja riskib iga päev oma eluga, kui 
astub leekides lõõmavasse majja või 
teeb suitsusukeldumist. Räägi ja selgi-
ta talle ennetussõnumeid nii palju, kui 
tahad – mehe jaoks, kes kõnnib otse 
tulle, on jala väljaväänamine arusaa-
davalt tühiasi. 

Siis mõtlesimegi, et mis muul põh-

Mõningad noored veedavad aega 
kaubanduskeskustes. Samas on meil 
soov juhtida neid aktiivsemalt tegutse-
ma. Sellest sünnib omakorda mõte, et 
ehk peaks vaba aja tegevusi pakkuvad 
noortekeskused asuma just kauban-
duskeskustes. Nooruk, kes läheb sõp-
radega aega veetma harjumuspäraselt 
kaubamajja, leiab end üsna tõenäo-
liselt mõtlemast, et kui me siin juba 
oleme, siis võime ka noortekeskuses-
se vaadata, mis seal toimub. Võime 
säärase mõtteviisi läbi palju paremini 

Esmatähtis on 
tunda oma inimesi. 

Selleks on vaja neid 
kuulata ning aru saada, 
miks ja mis põhjusel 
keegi üht või teistviisi 
käitub.

VABA VOOL

INNOVATSIOON

Pildid prügikastidel,  
mis viitavad prügile,  
mida neisse visata tohib koos kaantega, 
mis takistavad sobimatut prügi sinna 
viskamast, suunavad inimesi oma prügi 
sorteerima. 

Kuidas veenda inimesi suitsukoni-
sid prügikasti viskama? Selle näite 
puhul saab koni äraviskaja avaldada 
arvamus, kes on maailma parim 
jalgpallur. 
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soodustada seda, et noored avastavad 
end südalinnas paiknevas noortekes-
kuses tegemas asju, mis neile palju 
enam korda lähevad ja huvi pakuvad. 
Küsimus on, kas me oleme noorte har-
jumusi arvestanud. Vahest läheme ise 
sinna, kus noored juba on, selle asemel 
et veenda neid tulema kuhugi, kus nad 
kunagi varem pole käinud.

Mil moel saaks nügimistehnikat 
kasutada igapäevases politseitöös?

Arvestama peab, et inimesi endid 
muuta ei saa. Neid tuleb võtta selli-
sena, nagu nad on. Küll saab muuta 
inimeste käitumist. Selleks tuleb meil 
muuta tegureid, mis mõjutavad käitu-
mist, mitte aga inimest ennast. Kõige 
sagedamini saabki inimese käitumist 
muuta siis, kui teeme miski uue käi-
tumise inimese jaoks lihtsamaks ja 
mugavamaks. Ka uuendusteni viib ju 
paljuski see, et otsitakse viise, kuidas 

mingid asjad hõlpsamini ära teha. Kui 
tahame mõne inimese või kogukonna 
käitumist muuta, peab esmalt alati kü-
sima, mis nemad oma käitumisest ise-
endale kasu saavad. Kui seda kasu ei 
ole, siis ei tule inimesed asjaga kaasa, 
olgu see neile kui lihtne tahes.

Näiteks on piirkonnpolitseinikul 
vaja mõista, mis sellele kogukonnale 
korda läheb, mis on nende arvates so-
biv käitumine ja mis mitte; millised on 
kogukonnas inimesed, kelle arvamu-
sest ja käitumisest juhinduvad teised-
ki; mida kardetakse (nt tagarääkimist), 
mida soovitakse (nt teiste tunnustust) 
jne. Kogukonnas muutuste saavutami-
seks ei loe niivõrd see, kuidas politsei-
nik seda probleemi näeb, vaid tähtis 
on, kuidas kogukond seda probleemi 
näeb. Politseinik saab selle mõistmi-
se põhjal valida sobivaimad viisid, et 
muuta käitumist kogukonnas. 

Kõige enam soovitaks ma polit-
seinikele üht väga lihtsat psühholoo-
gilist nippi: kui tahate päriselt mõista 
inimeste käitumist, siis vahetage vor-
miriietus mõneks ajaks tavarõivaste 
vastu. Vormiriietusel on väga tugev 
psühholoogiline mõju inimeste käitu-
misele, olgu selleks politseiniku sinine 
vorm, arsti valge kittel või muu vorm-
riietus. Juba ainuüksi vormis polit-
seiniku nägemine kusagil võib panna 
inimesed teisiti käituma. Kui inimese-
ga vestlete, siis sõltub teie riietusest, 
mida teile räägitakse, ja veelgi enam, 
mis jäetakse rääkimata. Samas ei tasu 
unustada, et paljude inimeste jaoks on 
politseivormil turvatunnet ja usaldust 

tekitav mõju. Nii võib ka lihtsalt tä-
naval seisev politseinik mitte midagi 
muud tegemata suurendada kohalike 
turvatunnet.

Veel peab arvestama, et käitumi-
ne, mis PPA ja seaduse silmis on õige, 
ei pruugi samamoodi paista  inime-
sele. Politsei on avalikkuses tunnus-
tatud kui usaldusväärne, avatud ja 
inimliku suhtumisega asutus, julgus-
tades kogukonda igal hetkel avatult 
suhtlema ja infot vahetama. Kõik see 
on õige, ent paralleelselt tuleb iga 
olukorda vaadata selle üksikinimese 
vaatenurgast. Raske on politseile ja-
gada infot probleemide kohta kogu-
konnas, kui on oht, et sinu naabrid, 
tuttavad ja kolleegid võivad sinu käi-
tumist näha kui „politseile kitumist“ 
ja hakata sind kogukonnas tõrjuma. 
Ühe inimese jaoks võib kogukonna 
liikmeks olemine olla palju väärtus-
likum kui mõne tähtsa infokillu ja-
gamine politseiga. Sotsiaalsed suhted 
on kogukonnas määrava tähtsusega, 
eriti väiksemates kogukondades, ja 
mõjutavad inimeste käitumist väga 
tugevalt – sageli tugevamalt kui 
seadused. Seda tähtsam on püüda 
empaatiliselt mõista, mis asjaoludel 
kogukonnas inimesed ühel või teisel 
viisil käituvad. Politseinik peab tund-
ma neid inimesi, kelle käitumist ta 
mõjutada soovib. Kui ta neid ei tun-
ne,  on väga keeruline asju paremuse 
poole suunata.

Senikaua kui nügimisvõtted saavad 
harjumuspäraseks teistelegi, mis 
projektid parasjagu veel ses vaates 
päevakorras on?

Praegu katsetame kiirusületajate ra-
hunemise peatuse projekti, plaanis 
on ID-kaardi taotlemine teha märksa 
inimsõbralikumaks. Samas plaanime 
trahviteatised ümber teha nii, et need 
ei oleks arve paberil, vaid tegelik mõ-
jutusvahend. Kuivõrd politseil on kõi-
ge enam kontakte inimestega, siis on 
meie tööpõld ses vaates ka kõige suu-
rem. Iga nügimisvõte, mis lihtsustab 
ametnike ja kogukonna omavahelist 
koostööd ja üksteisemõistmist, võibki 
luua pikemas plaanis suurema turvali-
suse. Neil, kes uudissõnu ja uusi kat-
sumusi ei pelga, tasuks endalt küsida, 
keda nad võiksid nügida.

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

VABA VOOL

Kui vaba liiklusvool 
oleks märgil kollase 

asemel teist värvi 
(näiteks roheline, 
nagu pildil), mõis-

taksid autojuhid 
seda paremini ning 

liiklusseisakuid 
tekiks vähem.

Nelinurkne tualettpaberi rull  
vähendab paberit, mis sellelt tõmbe-
ga rullub ja vähendab seeläbi kasuta-
tava paberi hulka.

INNOVATSIOON
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Üks politseitöö suurimaid võlusid on, et pidevalt 
juhtub midagi. Kõik lood, mis inimesteni jõuavad, 
kujundavad meie nii organisatsiooni,  
ametnike kui ka politseitöö mainet.  
Kuidas võiks neid lugusid rääkida?
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Enamasti, kui politseid kuskil 
vajatakse, on tegemist kurbade 
või ohtlike juhtumitega, kuid on 

ka palju igapäevast, millest rääkides 
peegeldub kuulajate nägudest imet-
lust, aukartust, ehmatust või mõnusat 

LUGUSID
Miks tuleb

rääkida?

muhelust. Septembri lõpus räägiti Šo-
timaal koolitusel kangelaslugude ju-
tustamisest ja meemide loomisest ning 
sellest, kuidas neid kasutada politsei 
tegevuste tutvustamiseks või sõnumite 
võimendamiseks. 

Esimesele meetodile eelnes pikk 
teooria sellest, kuidas meie inimestena 
oleme üles kasvanud kangelaslugude 
sees, olgu need siis raadiost kuuldud 
muinasjutud, vaadatud Disney mul-
tifilmid või hoopis loetud põnevikud. 
Kõigis neis lugudes on oma kindel 
struktuur. Neis on omad peategela-
sed, kes ei ole sündinud kangelasteks, 
vaid kujunevad selleks loo käigus ta-
kistustest jagusaamise ning eneseüle-
tuse kaudu. Kangelased võivad olla 
kõik hoolimata nende vanusest, soost 
või liigist. Kangelastel on väärtused, 
mida nad oma tegudega peegelda-
vad, näiteks ausus, vaprus, sõprade 
toetamine. Kangelaste lood lähevad 
inimestele korda, sest need sisaldavad 
midagi kõigile üheselt arusaadavat. 

ILLUSRATSIOON: IS
TOCK
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SÕNA JÕUD

mel liidavad. Häid näiteid leidub aga 
vähe. Koolitusel rõhutati, et kindlasti 
tuleb kõigis noortega seotud vald-
kondades õppida selgeks sekunditega 
hoomatava meemikeele rääkimine.

Igapäevased kangelased

Nendele kangelaslugudele ja meemi-
dele mõeldes hakkasin huvi tundma, 
kuidas meie Politsei- ja Piirivalveame-

mis mitte ei vastandu sellele teemale, 
vaid räägivad põgenikekriisist hoopis 
teistsugustest väärtustest lähtuvalt, 
olgu selleks siis inimlikkus, ühtehoid-
mine või teiste toetamine. Ühiskonna-
na oleme maha maganud selle hetke, 
mil negatiivsus (sotsiaal)meedias hak-
kas pead tõstma, kuid veel ei ole hilja. 
Oma sõnumeid paremini läbi mõeldes 
saame edukalt edastada neidki väär-
tusi, mis ühiskonda lõhkumise ase-

Seetõttu õpetati koolitusel, kui-
das kirjutada ka probleemsetest tee-
madest kangelaslugude stiilis. 

Lühike ja lööv

Seadusega pahuksisse sattunud noor-
tele suunatud ennetustöös on seda 
võtet ehk kõige lihtsam kasutada, kui 
rääkida noorte positiivsete iidolite 
kangelaseks saamise teekonnast: takis-
tustest, abilistest, toetavatest nõuan-
netest ebajumalalt endalt. Need sõnad 
lähevad noortele korda ning nende 
mõju on märgatav. Kas iidolite lugu ja 
nõuanded päriselt nende edasisi otsu-
seid mõjutavad, sõltub paljudest muu-
dest asjaoludest, kuid vähemalt oleme 
andnud neile mõtteainet.

Teise meetodina analüüsisime 
mitmesuguseid poliitilisi sõnumeid 
(tunnuslauseid ja meeme) näiteks 
põgenikekriisi teemadel. Põgenike 
kriisi kohta on meediast lihtne leida 
negatiivseid meeme, mis mõjuvad 
halvustava, solvava või inimväärikust 
alandavana. Neist lühitekstidest ku-
mavad võimu, valitsemist ja üleolekut 
peegeldavad mõtted, olgugi et neid 
püütakse peita peretraditsioone ja 
kultuurierinevust rõhutavaisse sõnu-
meisse. Ääretult vähe on aga meeme, 

Kangelased võivad 
olla kõik hoolimata 

nende vanusest, soost 
või liigist. Kangelaste 
lood lähevad inimes

tele korda, sest need 
sisaldavad midagi 

kõigile üheselt 
arusaadavat. 
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meenub postitus jaoskonnas elavast 
laste lemmikust jänesest ning piirival-
vureid üllatanud ujuvast karust. 

Samuti ei saa mööda vaadata hil-
jutisest viraalsest videoklipist, kus 
politseiniku nina alt sõidab minema 
sõiduk, mille juht võib olla joobes. 
Autosse kiirustades teeb politseinik 
koperdades kukerpalli, kuid suudab 
teekonda sujuvalt jätkata ning hiljem 
põgenenud juhi kinni pidada. Polit-
seinikud on nagu kõik teised inime-
sed, komistamine käib igapäevaelu 
juurde. Kuid oluline on see, et ta ei 
andnud alla, tõusis püsti, hüppas au-
tosse ning veidi hiljem tabas teistele 

tis räägime politseitööst. Kas me ole-
me enda lugude kangelased? Kas meie 
organisatsiooni väärtused (avatud, 
inimlik ja tark) meie lugudes ja sõnu-
mites ka peegelduvad? Mulle tundub, 
et kangelaslugudega on viimasel ajal 
lood head. Mõjuvaid, meeldejäävaid 
ja kordaminevaid lugusid on enne-
kõike politsei sotsiaalmeediakonto-
del, kuhu me ise loome sisu. Räägime 
sellest, mis õnnestus ja ebaõnnestus, 
kuid ka sellest, mis tõeliselt üllatas. 
Facebookis on meil endal võimalus ja-
gada lugusid just sellisena, kuidas me 
ise neid näeme. 

Seene- ja marjakorjamise hooajale 
tagasi vaadates võib leida mitu pos-
titust, kus mitte lihtsalt ei öelda, et 
inimene läks kaduma ja lõpuks leiti 
üles, vaid lisatakse ka info, millel on 
inimlikust seisukohast oma väärtus. 
Kui suur oli tema saak? Kuidas ta end 
tundis? Või lugu sellest, kuidas polit-
sei otsis taga kadunud Aaret, leidis 
ühe Aare-nimelise mehe, kuid hiljem 
selgus, et tegemist oli hoopis teise Aa-
rega. Alati ei ole tegemist kangelaste-
gudega, vaid näidatakse meie töö või 
ametnike teistsuguseid külgi. Näiteks 

ohtliku juhi. Kui see ei ole kangelase 
tunnus, siis ma ei teagi, milline üks 
kangelane olema peaks.

Hea meem teeb 
tõhusat tööd 

Me oleme pikkade lugude rääkimises 
juba päris head, aga sellega jõuame 
üksnes inimesteni, kes viitsivad luge-
da. Täiskasvanutele suunatud meem 
Leedu autovarastest meeldis paljude-
le, olgugi et sellega lihtsalt teatati, et 
Leedu autovargad on jälle liikvel. Aga 
võibolla polegi vaja palju pikemalt kir-
jutada? Kui soovime noori meemidega 
mõjutada, siis peavad need sisaldama 
väärtusi, millest neile on kasu (näiteks 
vaprus, kohusetunne ja otsustusvõi-
me). See tundub keeruline, kuid ma 
arvan, et saame ka enda tööst rääki-
vate meemidega kaudselt seda teha 
kasvõi selle kaudu, et näitame, kuidas 
kogenud politseinikud võivad mõni-
kord eksida või hirmu tunda. Samas 
võib Lõuna prefektuuri Facebooki le-
helt ühe populaarse noortele mõeldud 
ja väärtusi kandva meemi siiski leida. 
Päris võimatu see ju pole.

Politseinikud on 
nagu kõik teised 

inimesed, kuid ainus 
vahe on selles, et kõik 
oma teadmised ja 
oskused panevad 
nad teise aitamiseks 
proovile.

SÕNA JÕUD
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Nende sotsiaalmeedias jagatavate 
lugude rääkimiseks ei ole vaja ma-
jast väljuda, vaid piisab postitamise 
nupule vajutamisest. Uue põlvkonna 
inimesteni on aga sellest hoolimata 
keeruline jõuda, sest Facebookist väl-
jakolimine on omamoodi trend ja ee-
listatakse liituda erinevate väiksemate 
kinniste platvormidega. Samas pole 
meemide populaarsuse vähenemist 
praegu veel oodata. Hea meem levib 
nendessegi keskkondadesse, kuhu 
politsei oma sõnumitega tavaliselt ei 
ulatu, sestap tasub nende loomisesse 
panustada.

Maarja Punak
politseileitnant

Lood, mis kannavad endas tugevat emot-
siooni, tõmbavad inimeste tähelepanu. 
Mitte alati ei kasutata seejuures viisakaid 
võtteid. Koolitusel saime ülesande analüü-
sida 1984. aastal Briti ja Iiri muusikutest 
loodud Band Aidi heategevuskontserti. 
Aasta pärast Band Aidi moodustamist 
peetud kuulsamal heategevuskontserdil 
Live Aid astusid üles rahvusvahelised su-
perstaarid Queen, Sting, Bono, George 
Michael ja paljud teised. Kuulsate hittide 
loomine oli aga plaanitud töö, et jutusta-
da just see lugu, mida inimestele peale 
suruda. Intervjuudes, kus üks ürituse or-
ganiseerijaist Bob Geldof räägib Live Aidil 
kõlanud ühest tuntuimast loost „Do They 
Know It’s Christmas?“, rõhutab Geldof, 
et loo sõnad pidid olema brutaalsed, kuid 
samaaegu liigutama inimeste hingekeeli ja 
avama nende rahakotisuu. 

Selle hiti peagu iga teine laulurida sisal-
das valet. Selle kohta on ka internetis 
ringlev nali: 
BAND AID: Aafrikas ei saja jõulude ajal 
lund
AAFRIKA: no tegelikult meil saj...
BAND AID: kus mitte kunagi midagi ei 
kasva
AAFRIKA: see pole probleem, kolonisee-
rim…
BAND AID: ei voola vihmavesi ega jõed
AAFRIKA: kui sa vaid kuulaksid...
BONO: täna õhtul täna jumalat, et need 
on nemad 
AAFRIKA: mida kuradit!

Kuigi laulu sõnad mõjusid solvavalt nei-
le, kes mõnest Aafrika riigist pärit olid, ei 
takistanud see kuidagi heategevuskont-
serdi õnnestumist ning rahakogumist. 
Laulusõnades on peidus brutaalsust, 
mida ühelt maailma tuntuimalt jõululaulult 
oodata ei oskaks. Iirimaalt pärit superstaa-

Kuidas rokkstaarid sõnadega 
inimeste rahakotti ründasid

ri Bono osa oli laulda sõnad „Well tonight 
thank God it's them instead of you” (niisiis 
täna me täname jumalat, et need on ne-
mad, mitte sina), milles Bono oli juba laulu 
salvestades väga kahtleval seisukohal, 
kuid sellegipoolest need sõnad linti laulis. 
Laulus kõlanud sõnad tuletasid inimestele 
meelde, et maailmas on kohti, kus inime-
sed surevad, ja need, kes laulu kuulevad, 
peavad olema õnnelikud, et surijad ei ole 
nemad. Tegemist oli üsna omapärase 
manipulatsiooniga. Alustuseks paistab sil-
ma kasvõi see, et üldsusele räägiti lugu, 
kuidas heategevust tehakse Aafrika jaoks, 
kuigi kogutud summa läks Etioopiale, mis 
on vaid üks riik paljudest riikidest Aafrikas.

Ebakõlasid oli aga palju enam. 1985. 
aastal antud intervjuudes Geldof peaaegu 
nõudis inimestelt raha ning jättis sõnavõt-
tudega mulje, et need, kes ei anneta Aaf-
rika abistamiseks, on väga halvad inime-
sed. Rõhuti inimeste süü- ja häbitundele. 
Säärast stiili tänapäeva heategevusorga-
nisatsioonid endale lubada ei saa. 

Kokkuvõttes koguti Band Aidi ja Live 
Aidi abil Etioopia toetuseks 150 miljonit 
dollarit. Kui Bob Geldof rõhutas usutlus-
tes, kuidas iga kogutud penn läheb just 
hädasolijate aitamiseks, siis anti see raha 
üle tollasele Etioopia valitsusele ja keegi ei 
kontrollinud, mis rahast edasi sai. Teada 
on, et näljahäda eest vastutas suuresti 
just Etioopia valitsus oma poliitiliste ot-
sustega ning igasuguste rahatehingutega 
käis käsikäes korruptsioon. Nii ei julge 
keegi ennustada, kui suur või väike osa 
üldse abivajajateni jõudis. Küll aga oli see 
konkreetne laul suurim müügihitt, kuni 
Elton John avaldas printsess Dianale pü-
hendatud laulu („Candle In The Wind“). 

Kas heategevuse eesmärgil valetamine 
ja inimeste häbitundele rõhumine on see, 
mida võiks pidada väärtuspõhiseks tege-
vuseks? Kaheldav.

     Tean, et sääraseid pilte oleks 
meil võimalik teha mitu korda roh-
kem, ning siit ka minu üleskutse: 
kui sul on hea mõte, kuidas mõnda 
ennetussõnumit meemi sisse 
panna, siis anna sellest teada 
maarja.punak@politsei.ee. 
Parimad ideed ja teostused avali-
kustame siseveebis ning järgmi-
ses Radaris. Aega selleks on kuni 
1.12.2019. 

Seni, kuni endal ideed 
kogunevad, kuidas meie väärtusi 
(inimlik, avatud ja tark) meemi 
sisse panna, jagan mõne 
kohandatud näite välisriikide 
politseiorganisatsioonide 
meemivaramust.

Üles-
kutse
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1985. aastal 
Suurbritannias aset 
leidnud Live Aid 
heategevuskontsert. 
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Minu vanaema Razina Mihaltšenko kolis oma 
värske abikaasaga Udmurtiast Eestisse kuue-
kümnendate alguses. Meremehest vanaisa 
armastas merd, seega armus ta rannikul paikne-
vasse Eestisse esimesest silmapilgust. Vanaema 
sõnul ei hirmutanud teda abikaasaga Eestisse 
kolimine põrmugi. Ei hirmutanud teda ka jõuline 
miilits ega segased üheksakümnendad. 

INTERVJUU

Telefon oli tol ajal meie kaheksa 
korteriga majas ainult ühel perekon-
nal, kes elas esimesel korrusel. Seal 
käisid vajaduse korral helistamas kõik 
meie maja elanikud. Hirmsa ähvarduse 
peale miilits kutsuda olukord õnneks 
lõppes. Mees pakiti autosse ja sõideti 
minema. Tagantjärele oli muidugi nal-
jakas mõelda, et lubasin miilitsatööta-
jale kutsuda teise miilitsatöötaja.

Kuidas võrdleksid Eesti politseid 
üheksakümnendail ja tänapäeval? 
Kas midagi on muutunud? Mis ja 
kuidas on muutunud?

Üheksakümnendail olid väga keeruli-
sed ja hirmutavad ajad. Ega tavaline 
nõukogudeaegne inimene osanud oo-
data, et midagi sellist kunagi juhtuma 
hakkab. Ei osatud ka valmistuda. Ees-
ti iseseisvuse taastamise algusaastad 
olid väga rahutud, kuritegevus oli vist 
päris suur ja tihti juhtus ka politseini-
kega õnnetusi. Inimeste jaoks on see 
hirmutav, kui levivad kuuldused, et 
politseinikud on viga saanud. Kui juba 
võimuesindajad on hädas, siis tundub 
tavalise inimese olukord veel hullem. 
Praegu on huvitav meenutada, et 
üheksakümnendail oli peaaegu harilik 
asi, kui kellegi koju murti sisse, lõhuti 
autos aknaklaas või tõmmati käekott 
tänaval õlalt. Inimesed oskasid säära-
seid ohte oodata ja paljud kasutasid 
erinevaid peidikuid oma kodudes, et 
sissetungija raha või väärisesemeid 
lihtsasti üles ei leiaks. Ise ma ei kand-
nud raha rahakotis, vaid poetasin sel-
le kuskile sisetaskusse, juhuks kui mu 
kott peaks kellegi saagiks langema. 

dit kindlaks tehti. Elasin Pelgulinnas 
ühe puitmaja teisel korrusel ja õhtuti 
meeldis mulle tütrega teed juua ning 
aknast välja vaadata. Oli juba hämar 
õhtupoolik ja inimesi liikus tänaval 
vähe. Märkasime tänaval möödumas 
üht suhteliselt sirge ja rahuliku kõn-
nakuga meest, kelle olekus ei reetnud 
miski tema võimalikku joobeseisun-
dit. Järgmisel hetkel peatus mehe 
kõrval aga miilitsaauto ja keegi autos 
viibinutest vahetas mehega paar sõna. 
Mehe kehakeelt jälgides ei olnud dia-
loog meeldiv. Pärast seda väljusid sõi-
dukist kaks ametnikku, surusid mehe 
pikali ja kasutasid tema peal füüsilist 
jõudu. Mulle tundus, et see mees võis 
saada eluohtlikke vigastusi, sest teda 
löödi asfalttee peal. Nägin seda koos 
tütrega. Olin vaatepildist nii häiritud, 
et ronisin akna peale (vanades maja-
des olid sellised aknad, kus ülemine 
osa käis lahti tuulutamiseks, ise aken 
niisama lahti ei käinud) ja suurte 
emotsioonide najal ning ilmselt ka 
tegevust täpselt adumata hüüdsin, et 
kutsun peksjatele miilitsa. 

Milline oli sinu noorusaja politsei? 

Minu nooruses politsei, tol ajal miilitsa 
peale suurt ei mõeldud. Miilits polnud 
justkui tavapärase elu või ühiskonna 
osa. Tunnetus oli, et militsionäär on 
väga range ja korda loov ametnik, 
ning naljalt nende poole ei pöördutud. 
Üldiselt teati, et kui millegagi tegeles 
miilits, siis oli tegemist tõsise juhtumi 
või lausa kuriteoga. Piirkonnamilit-
sionäär oli muidugi väga austatud ini-
mene, kellele loodeti siis, kui näiteks 
majas või naabritega kokkuleppele ei 
jõutud. Ta tegeles ka töötute inimes-
tega, nendega, kes töötamisest kõr-
vale hiilisid. Ta võttis nad arvele, viis 
läbi põhjalikud vestlused, ilmselt tegi 
midagi veel, sest tihti asusid inimesed 
pärast seda tööle. Muidugi sundis neid 
tööle ka ühiskonna surve. 

Meenub üks lugu ajast, mil kehtis 
kuiv seadus ja inimestel oli vist lau-
sa keelatud joobeseisundis tänavatel 
liikuda. Militsionäärid jahtisid siis 
joobes jalakäijaid ja rakendasid ka 
korralikult jõudu. Arusaamatu oli 
muidugi, kuidas tol ajal joobeseisun-
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ressursiga. Tavapäraselt oleme ju har-
junud politseinikke nähes mõtlema, et 
midagi on pahasti, siin oli aga teisiti. 
Oli isegi uhke tunne, et olulisi spor-
diüritusi ja turvalisust toetatakse nii 
suurelt. 

Puutun muidugi kokku ka oma 
lapselapsega. Turvalisust ja muud 
politseid puudutavaid küsimusi ma 
temaga ei aruta ega pöördu tema poo-
le. Ma ei taha, et ta oleks millegagi 
hõlmatud ja kaasatud olukordadesse, 
mis ei ole tema otseste tööülesanne-
tega seotud (õnneks elan ma piirkon-
nas, mida tema ei teeninda). Suuresti 
on see selle pärast, et ma ei taha tal-
le lisamuresid või tüli tekitada. Minu 
jaoks on ta minu lapselaps ja kahe 
mu lapselapselapse tubli ema. Mul on 
raske ette kujutada, et ta nii ränka ja 
tõsist tööd teeb. Teadvustan, et ta on 
politseinik, ainult siis, kui näen teda 
televiisoris või kuulen raadiost. Vahel 
helistavad ka tuttavad ja ütlevad, et 
nägid Margaritat mõnes saates mingit 
teemat arutamas. Muidugi olen uhke 
tema üle, aga mures siiski rohkem, sest 
minu arvates ei ole see naisele kõige 
sobilikum töö.

Kas sinu arvates on suhtumine po-
litseisse ajas muutunud? Kuidas? 

Suhtumine muutub. See oleneb mui-
dugi sellest, mis kokkupuude inimes-
tel politseiga on olnud ja kui palju 
nad ise oskavad sellele mõelda. Kui 
paadunud pätt saab politseilt alata-
sa karistada või noomida, siis jääbki 
suhtumine alati ühesuguseks. Minu 
majas on näiteks väga palju vene 
keelt kõnelevaid inimesi ja nende-
ni ei jõua kõik politseis ja riigis ül-
diselt toimuvad muudatused kõige 
kiiremini. Oluliselt segab infomüra 
ja keelebarjäär. Kui inimene ei saa 
võimuesindajaga oma emakeeles su-
helda, võib kontakt jääda pealispind-
seks ning möödarääkimised on ker-
ged tulema. Kindlasti on tänapäeval 
politseisse rohkem usku. Isegi need 
inimesed, kelle hoiakud ei ole kujune-
nud veel täiesti positiivseks, loodavad 
ikka politseile, sest kui midagi juhtub, 
helistatakse ei kuskile mujale kui 112. 

Samas kardetakse politseinikke tä-
napäeval tõenäoliselt samuti vähem. 
Vanasti oli arusaam, et pahandusele 
järgneb politsei karistus. Nüüd lähe-
netakse asjale teisiti, mis on ühest kül-
jest inimlik ja sobib inimestele, kes on 

Politseinikelt väga palju abi ei loode-
tud, sest juhtumeid oli nii palju ja oli 
tunne, et enese turvalisuse pärast peab 
ise muretsema. 

Nüüd on kõik teistmoodi. Ajas-
tud on minu elu jooksul mitu korda 
vahetunud ja muudatused on väga 
põhjalikud. Tänavu ei kujuta kee-
gi meist ettegi, et midagi ligilähedast 
võib inimesega juhtuda. Korteriühistu 
juhatuse liikmena ikka kontrollin, et 
inimesed sulgeksid esimestel korrustel 
aknad. Oma kodust lahkudes keeran 
igaks juhuks lukku mõlemad uksed, 
ent murede või ohtlike olukordade 
korral on siiski politseinumber esime-
ne, mis pähe tuleb.

Kas oled kunagi politseinikega kok-
ku puutunud? Mis olukorras? Mis 
mulje politseinikest jäi?

Et olen aastaid olnud korteriühistu 
juhatuses, tuleb politseinikega kok-
kupuuteid küllaga. Kõige enam oleme 
suhelnud erinevate vahejuhtumite ja 
varguste asjus. Aeg-ajalt tuleb vargus-
te laine peale ning tänapäeval ei murta 
enam korteritesse, vaid keldritesse, kus 
inimesed hoiavad peale hoidiste vahel 
ka mõnda väärtuslikumat eset. Varaste 
lemmikud on muidugi rattad ja ikka on 
nii, et korraga võetakse ette mitu maja 
ning kaasa võetakse korraga palju. Vii-
mase varguste laine ajal saadi vargad 
ka kätte ja kohus mõistis nad mõneks 
ajaks vägitegude eest vangi. Ühest kül-
jest on see väga hea töö ja suur saavu-
tus, teisest küljest tekitab (eriti) vana-
des inimestes ärevust ja küsimusi, kui 
kauaks üks probleemne inimene kinni 
läks ja mis saab siis, kui ta jälle välja 
saab. Olen näinud, kuidas elanikud 
kardavad kirjutada avaldusi ja anda 
tunnistusi, sest puudub teadmine, kas 
ka pätt sellest teada saab ja tagasi tulles 
saadab kättemaksuks midagi jubedat 
korda. 

Jälgisin hiljuti huviga maratoni, 
mille jooksutrajektoor ulatus minu 
maja akende alla. Huvitav oli vaada-
ta, et üritust toetas politsei väga suure 

võimelised seda hindama ja järeldusi 
tegema. Samas on ikka ju selliseid, kes 
tahavad ainut piitsa saada ning polit-
sei leebe suhtumise peale muutuvad 
nad ainult hullemaks. Sellest võib va-
hel olla tingitud ka inimeste arvamus, 
et politsei ei tee midagi. 

Suures plaanis ma ikka imestan, 
kuidas on muutunud minu kodukant. 
Varem olid narkomaanide ja alkohoo-
likute kogunemised tavaline nähtus, 
inimesed ei suutnud oma prügigi kon-
teineritesse viia ja majaümbruses oli 
alatasa märgata kahtlase käitumisega 
isikuid. Tänapäeval torkab juba ük-
sik paber silma, sest meie kodukandi 
tänavad on nii korras ja inimesed lii-
guvad suurema julgusega ka pimedatel 
aegadel ning sõltlasi ei ole enam ka nii 
palju näha. Ilmselgelt ei toimu muutu-

Ida-Tallinna piir-
konnavanem  
Margarita Ingel 
vanaema Razina 
Mihaltšenkoga.  

INTERVJUU

Tagantjärele oli 
muidugi naljakas 

mõelda, et lubasin mii
litsatöötajale kutsuda 
teise miilitsatöötaja.
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sed iseenesest – need on linna ja po-
litsei koostöö. Kui suhteliselt lühikese 
aja jooksul muutub elukeskkond nii 
palju paremuse poole, siis muutub ka 
inimeste suhtumine võimuesindajates-
se ja riiki terviklikult. 

Kas on midagi, millest tänapäeva 
politseinikud võiksid oma eelkäi-
jailt õppida?

Mulle tundub, et varem oli tänavatel 
militsionääre rohkem just jalgsipat-
rullis. Minu meelest oli sellest tollal 
palju abi. Inimesed teadsid, et tänaval 
võis kohata miilitsatöötajat, kes hoidis 
avalikul korral silma peal. Nad pääse-
sid ka väiksematele tänavatele, kuhu 
autoga sõita ei mahtunud (vanasti au-
tosid polnudki muidugi nii palju). Tä-
napäeval ma ei olegi sellist jalgsipat-

rulli näinud. Politseinikud sõidavad 
kas autoga, mis on loomulikult oluline 
ja kindlasti kiirem ning mugavam, või 
siis kõnnivad nad sihilikult aadressile 
sündmust lahendama. 

Kas tunned end tänases Eestis tur-
valiselt? Kas vanasti oli teistmoo-
di? Kas politseinikke saab usalda-
da? Kas neile võib loota?

Vanade inimeste turvatunne on ilm-
selt omaette seisund. Ühest küljest on 
elu juba elatud, paljuga on sellel ajal 
hakkama saadud ja mõndagi üle ela-
tud. Kogemus karastab ja enda pärast 
ma suurt ei muretse. Vanad inimesed 
muretsevad rohkem oma laste pärast. 
Tänapäeval on Eesti kindlasti väga 
turvaline ja laias plaanis on kord ma-
jas. Võrreldes mõne muu riigiga ei ole 

meil liigset bürokraatiat ega ka kor-
ruptsiooni; on, kuhu muret kurta, kui 
enam kannatada ei jaksa. Üldiselt ju 
kuskile kaevata või kohe politseisse 
minna kommet ei ole, eelkõige on vaja 
oma jõududega hakkama saada. Ühek-
sakümnendail ei tundunud ka olukord 
hull. Nüüd tagantjärele mõeldes on 
üllatav, kuidas inimesed harjuvad ja 
kohanevad praeguste oludega. Vanasti 
oli arusaam, et juhtumeid ja kuritegu-
sid on nii palju, et politsei ei jõua igale 
poole, et kõike avastada ja kõigile va-
rastatud esemed tagastada. Kuigi ole-
me elu jooksul harjunud mõtteviisiga, 
et ennekõike saa ise hakkama, ootame 
ja ka loodame politseilt palju rohkem.
 

Margarita Ingel 
Ida-Tallinna piirkonnavanem.
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Kuldlusikas suus sündinud vennad Kärbergid 
rahastasid laristavat elustiili fentanüüliäriga, 
matsid kaupa riskide minimeerimiseks Viimsi 
metsatukka ja müüsid seda vaid bitcoin’ide, s.o 
krüptoraha eest. Politsei kaalutletud tegutsemine 
aitas meeste tegevusele punkti panna.

Politsei- ja Piirivalveameti kesk-
kriminaalpolitsei organiseeri-
tud kuritegude büroo talituse 

juht Ago Leis selgitas, et võitlus nar-
kokuritegevuse vastu on üks politsei 
prioriteete, kuid muutunud on taktika. 
Veel kümnend tagasi oli narkopolitsei 
rohkem tänavail ja püüti väiksemaid 
narkodiilereid. Nad saadi kätte, kuid 
olukord ei paranenud – aine ringles en-
diselt, oli üledoose ja pidevalt ilmusid 
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turule uued tegijad. Tõsi, loodus tühja 
kohta ei salli, ja kui üks diiler kinni 
võeti, tekkis kolm juurde, nagu seeni 
pärast vihma. „Saime aru, et peame 
muutma oma taktikat, ja 2010. aas-
tal võtsime eesmärgi fentanüülivastast 
võitlust tugevdada, mida sai teha siht-
märkide seadmisega. See tähendab, et 
me eemaldame selle äri ninamehed, 
kes saavad ainete müügist enim kasu,“ 
lausus Leis ning lisas, et see taktika on 

jäänud tänaseni püsima ja näitab po-
sitiivset tulemust. Ajaga on muutunud 
ka võimalused. Tehnoloogia on teinud 
suure hüppe ning politseinikud kasu-
tavad seda targalt ära.

Politseil oli kaks hüpoteesi fenta-
nüüli saabumisest Eesti turule: seda 
kas toodeti siin või imporditi Vene-
maalt. Kui fentanüüli ka koha peal 
valmistati, siis pärines vähemalt os-
kusteave idanaabrilt. Mujal Euroopas 
ei olnud lihtsalt valge hiinlase järele 
nõudlust. Leis sõnas, et fentanüüliäri 
juhid võib üles lugeda ühe käe sõrme-
del. Neile oli vaja lihtsalt jälile saada 
ja nad kinni pidada. Nagu politseitöös 
ikka viib üks menetlus teiseni ning vä-
hehaaval niidiotsad hargnevad.

Kärbergide uurimist alustas kesk-
kriminaalpolitsei 2016. aasta suvel. 
Varem kriminaalkorras karistamata 

Krüptoraha ja sambla  
alla peidetud kitajets

Paul ja Dimitri Kärberg 
kohtus. Vendadelt  

konfiskeeriti kohtu-
otsusega suur hulk  

hinnalist vara, sealhulgas 
kuldehteid ja kinnituid. 
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AVASTAMISLUGU

Hommikul oodati ehituspoe ava-
mist, kust osteti kaasa vajalikud va-
hendid, ning siis viis tee Viimsi metsa-
tukka, kus aine väiksemate kogustena 
fooliumisse ja seejärel vaakumpakki-
desse pandi ning mööda metsakin-
nistut maha maeti, et peidikute kau-
du uimastit edasi müüa. Peidikute 
koordinaadid talletati ning igaks ju-
huks märgistati lähedalasuvad puud 
maalriteibiga, et üks orientiir lisaks 
oleks. Kui aine oli maetud, oli vaja 
lahti saada liigsest fooliumist, teibist 
ja muust. Osa asju põletati sealsamas 
metsatukas, osa visati suvalisse Viim-
si prügikasti.

Fentanüüli käitlemine on ohtlik. 
See on ohtlik tervisele ja seadusega 
karistatav. Korraga maeti metsa suu-
remad kogused, et siis mõni aeg äri 
distantsilt juhtida. Vendade ühtsus oli 
nende äri juures kõige tähtsam. Iga 
liigutus, läbirääkimine, otsus pidi saa-
ma kahepoolse heakskiidu. Kui üks 
meestest oli vastu või kõhkles, jäi te-
hing ära. Kärbergid olid hulgimüüjad. 
Müües väikese koguse, on risk suurem 
ning igasugustest riskidest hoidsid nad 
eemale kui kulutulest. Politseiagendile 
Henrikas Buivydasele ütlesid mehed 
samuti, et mis ta neid gramme loeb, 
ostku kohe kilo või paar.

Henrikas Buivydas tegutses koh-
tu loal kuriteo matkijana ja tegi po-
litseiga koostööd. Tema isik on teada 

ainult üksikutele inimestele 
ning ka asjaga seotud krimi-
naalpolitseinikud teavad 
teda vaid kui Henrikast. 
2017. aasta mais leppi-
sid Henrikas ja Dimitri 
Kärberg kokku kohtu-
mise Viimsi SPAs. Asu-
kohavalikul võis rolli 
mängida Kärbergide 
oskus puhata, kuid 
tegelikud tagamaad 
peituvad tunduvalt 
kuritegelikumas 
mõtlemises. Duši 
all ja saunaruumis 
ei ole pealtkuula-

misvahendeil koh-
ta. „Kõik see toimus 

konspiratsiooni eesmär-
gil,“ selgitas Leis. 

Kuni kaks meest saunas 
käisid, ootas teine vend sama 

SPA kohvikus. Saunaruumis 
peetud läbirääkimistel pakuti 

mehed, kriminaalpolitseinike 
huumori läbi ettevõtlikud noored 
reetsid end. Nad küll pingutasid, 
et oma jälgi varjata, kuid see 
neil ei õnnestunud.

Narkot täis metsa-
alune ja salajane 
politseiagent 

Kui enamik uimastikaubit-
sejaid tegutseb ööpimeduses, 
siis alustasid Kärbergid ärite-
gevust hommikul, mil inime-
sed tööle ja kooli kiirustasid. 
Politseinikud tõdesid, et säärane 
käitumine oli ootamatu. „Me-
hed tegid kõike risti vastupidi 
sellele, mida narkokurjategijailt 
võib oodata. Nad ei tahtnud olla 
ettearvatavad,“ sõnas Leis.

Krüptoraha ja sambla
alla peidetud kitajets
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Politsei- ja Piirivalve-
ameti keskkriminaal-

politsei organiseeritud 
kuritegude büroo 

talituse juht Ago Leis
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nud suhtluse talletamine on omaette 
probleem. See on keeruline, kuid mitte 
võimatu ja tõendina saab kohtus seda 
kasutada. 

Mehed peeti kinni 2017. aasta 
suvel, ühel ja samal päeval. Nad olid 
oma argitoimetuste juures ja politsei-
nikud kinnitavad, et vennad olid ülla-
tunud. Nad tegid näo, et ei tea üldse, 
milles asi. Kinnipidamisel vaatas üks 
vendadest politseinikule süütu pilgu-
ga silma ja küsis, mis asi see fentanüül 
üldse on. Tema polevat sellest kuul-
nudki, rääkimata käitlemisest. Polit-
seiuurijaile ei ole säärane käitumine 
uudis. Kurjategijas ärkab ellujääja 
instinkt ning kuni viimase hetkeni tu-
leb end pinnal hoida. Pätt ei tea, kui 
palju teab politseinik ja kui palju on 

Henrikasele uskuma-
tut hinda. Ühe grammi 
fentanüüli eest küsiti 
ainult 75 eurot. See oli 
märksa odavam sum-
madest, mis liikusid 
tänaval. Lepiti kokku, 
et see jääb meeste ain-
saks kohtumiseks. Kui 
hind sobib, minnakse 
äriga edasi, kuid suhtlus jätkub üks-
nes mobiilsete rakenduste teel. Raha 
tahtsid mehed saada vaid bitcoin’ides 
oma virtuaalsesse rahakotti ja vastu 
lubasid nad saata koordinaadid, kust 
Henrikas uimasti kätte saab. Mehed 
leppisid ka sellega, et Henrikas esime-
se ostuna pelgalt 100 grammi soovis. 
Politseinikud panid krüptoraha Kär-
bergide poole teele ning Henrikas võis 
minna metsa fentanüüli üles kaevama. 
Henrikas andis politseile üle 102,2 
grammi ainet. Juunis leppisid mehed 
kokku 500 grammi ja juulis veel ühe 
kilo ostu. Politseinikud kaevasid Hen-
rikase soetatud viimase kilo metsast 
ise välja ning järgnesid läbiotsimised, 
mille käigus leiti erinevatest peidiku-
test veel 1318 grammi ainet.

Mis see fentanüül üldse on?

Ago Leis nentis, et see menetlus oli 
ka politsei jaoks väga õpetlik. „Juba 
krüptorahaga arveldamine oli uudne. 
Me pidime läbi mõtlema, kuidas liigu-
tada raha kurjategijaile ja siis tagasi. 
Mastaapidelt käis jutt väga suurtest 
summadest,“ sõnas Leis. Muuhulgas 
oli vaja kõik need tehingud korrekt-
selt vormistada. Virtuaalmaailmas 
raha liigutamine, ent ka kogu ülejää-

tema vastu kogutud tõendeid. 
Nagu öeldakse, lootus sureb 
viimasena. 

Politsei suunal tuli ka hulk 
kaebusi ning korduvalt kaasati 
nende lahendamisse sisekont-
rollibürood. „Nad üritasid 
politsei usaldusväärsust kõigu-
tada. Väitsid, et uurija oli neid 
kirvega rääkima ähvardanud, 
ja ütlesid, et politsei on neilt 
krüptoraha varastanud. See 
oli inetu käitumine, kuid nen-
de jaoks oli kaalul kogu nende 
elu,“ meenutas Ago Leis. Si-

sekontrollibüroo uuris kaebusi, kuid 
süüdistused ei leidnud kinnitust. Kuid 
mitte ainult järjepidevad kaebused, 
vaid ka vähene koostöö raskendas 
protsessi. Viimaks ei tunnistanudki 
nad süüd, vaid nõustusid kokkuleppe-
ga, mida prokurör neile pakkus.

Pooleteise miljoni  
võrra vaesemad

Kohtus mõisteti meestele seitsme aas-
ta pikkune vanglakaristus ning neilt 
mõisteti välja kriminaaltulu ligi 1,5 
miljoni euro väärtuses.

Paul ja Dimitri olid rikka isa po-
jad. Nad sündisid kuldlusikas suus. 
Fentanüüliäri tõi lisaks kopsaka sis-
setuleku, mis nende elustiili aitas ülal 
pidada. Viimsisse ehitati maja, neil 
olid korterid Pirital ja katusekorter 
Moskvas. Vennad sõitsid ringi kõige 
kallimate autodega ning kandsid hin-
nalisi käekelli ja disainerirõivaid. Ko-
dus süüa ei tehtud, vaid telliti ja ikka 
kõige kallimatest restoranidest. Käidi 
reisidel ning muidugi ei puudunud sel-
le elu juurest võimsad peod. Meeste-
le meeldisid vinged autod, mida üles 
putitati, ja võimsad stereosüsteemid. 
Dimitri oli relvafanaatik. Tema kodu 
läbiotsimisel võeti ära mitu relva, li-

Selle kriminaalasja 
õnnestumine on 

tunnustus neile polit
seinikele, kes kastist 
välja mõtlevad. Kui  
kurjategija on inter 
netis, peab seal olema 
ka politsei. 

Kärbergid peitsid 
fentanüüli Viimsi 
metsa alla, kust 
ostjad selle neile saa-
detud koordinaatide 
järgi üles kaevasid. 
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saks tuhandeid padruneid, mida ta 
seaduslikult omas. Raha ei loetud ja 
selleks polnudki põhjust. Nad tegid 
trenni, hindasid välimist ilu ning fen-
tanüüli tarvitamine ei tulnud nende 
puhul kõne allagi.

Luksuslik elustiil ei klappinud 
nende ametlike sissetulekutega. Nad 
olid küll ärimehed ja tegutsesid kor-
raga mitmes firmas, kuid teenitavad 
summad ei küündinud selleni, mida 
nad kulutasid. Mehed veedavad nüüd 
seitse aastat vanglas, kus reaalsus on 
luksuslikust elustiilist kauge, ning va-
banedes on nad 1,5 miljoni euro võrra 
vaesemad.

2017. aastal suri Eestis uimasti 
üledoosi tagajärjel 110 inimest. Kes-
keltläbi 85% neist surmadest põh-
justas fentanüül ja tagantjärele võib 
ainult oletada, et ka Kärbergide le-
vitataval ainel oli oma roll. Kokku-
võtvalt ütles Leis, et uurimisega võib 
olla rahul. „Suur töö on tehtud – aine 
tänavalt ära korjatud ja riigi kasuks 
suur kriminaaltulu ära võetud. Kõi-
ge tähtsam on, et saime kätte need 
õiged mehed, oma sihtmärgid, kes ei 
saa enam inimesi mürgitada,“ sõnas 
ta. Pärast Kärbergide kinnipidamist 
paranes ka statistika: ära võetud aine 
kogus kasvas ja narkosurmade arv 
vähenes, täpselt nii nagu peab. Tege-
mist on suurima koguse fentanüüliga, 
mida politsei on konfiskeerinud. Kui 
varem võeti kurjategijailt fentanüüli 
ära sadades grammides ja aastas ula-
tusid kogused ühe kiloni, siis nüüd 
saadi ühe menetlusega kolm kilo. 
Kolmest kilost fentanüülist saanuks 
kaks miljonit doosi. Kogu see aine oli 
mõeldud Eesti turule.

Selle kriminaalasja õnnestumine 
on tunnustus neile politseinikele, kes 
kastist välja mõtlevad. Takistus ei saa 
olla see, et kurjategija jälg on ainult 
internetis ja sealgi püsib see lühikest 
aega. Takistus ei saa olla ka see, et 
keegi füüsiliselt raha ei liiguta, vaid 
arveldab krüptovaluutas. Kui kurjate-
gija on internetis, peab seal olema ka 
politsei. Politseile teadaolevalt prae-
gu turul fentanüüli saadaval ei ole. 
Karfentanüüli, mis on veelgi kangem, 
natuke veel liigub, kuid sõltlased kar-
davad seda kui surmatõbe. Väikseimgi 
eksimus toob kaasa üledoosi. 

Leana Loide 
kommunikatsioonibüroo

Keskkriminaalpolitsei pidas ven-
nad Kärbergid kinni 2017. aasta 
juulis ning juba vähem kui neli 
kuud hiljem ootas süüdistusakt 
kohtuniku laual oma järjekorda.

Sama aasta novembri lõpus toimunud 
eelistungil seisis minu vastas viis kaits-
jat, kel kõigil näis olevat vendadega sõl-
mitud kliendilepingusse piimaga kirju-
tatud kohustus muuta protsess asjaga 
seotud uurijate, prokuröri ja kohtu jaoks 
võimalikult tülikaks. Kokku esitati uuri-
ja ja minu kohta kolm kuriteokaebust, 
taotleti kolmel korral minu ning neljal 
korral kohtuniku taandamist, ent kõik 
see oli tulutu vaev. 2019. aasta aprillis 
algasid istungid ja mitme nädala vältel 
kõlasid kohtusaalis nii matkija Henri-
kas Buyvidase detailsed tunnistused, 
kuidas ta ostis vendadelt poolteist kilo 
fentanüüli, kui ka uuriti jälitustoimingu 
protokolle ning teisi kirjalikke tõendeid, 
mis jätsid kogumis kahtlusteks venda-
dele esitatud süüdistuse põhjendatuses 
vähe ruumi. 

Vendade tulevik näis tõenäoliselt iga-
le istungit kuulama tulnud pealtvaatajale 
tume kui öö. Vahest nii mõnigi protsessi 
jälgija eeldas, et vendadel terendab sil-
me ees maksimumilähedane vangistus. 
Tõepoolest, kui kohus septembri algu-
ses otsust saalis ette lugema asus, võis 
tunduda, et need ootused olid põh-
jendatud. Rekordilisest kolmest kilost 
fentanüülist, mis vendade käte vahelt 
2017. aasta suvel läbi käis, piisanuks 
narkojoobe tekitamiseks peagu kahele 
miljonile inimesele. 

Vaatamata sellele mõistis kohus sa-
mal päeval allkirjastatud kohtuotsusega 
vennad Kärbergid enam kui kolme kilo-
grammi fentanüüli käitlemise eest seits-
meks aastaks vangi. Seejuures oli sama 
kohtunik kuus aastat varem mõistnud 
kolm korda väiksemas koguses fenta-
nüüli käidelnud Vladimir Fidkevichile üle 
12 aasta pikkuse vangistuse. Seega 
teadis kohtunik vägagi hästi, mida kuju-
tab endast fentanüül ning kuivõrd suur 
kogus on vendadelt leitud kolm kilo. 
Põhjus, miks soostus kohus niivõrd lee-
be vangistusega sõlmitud kokkuleppeid 
kinnitama, peitus kaks nädalat varem 
augusti keskpaigas sealsamas kohtu-
saalis kuuldus. 

15. augustil 2019. aasta hommikul 
tõusis kohtusaalis noorem vend Paul 
Kärberg istungi alguses rahulikult püsti 
ning avaldas: „Me prokuröriga jõudsime 

kokkuleppele, kuna me saime (vennaga 
– VV) väljastada kaitsepolitseile tähtsat 
informatsiooni ja samuti keskkriminaal-
politseile. See oli kõik tehtud vaba-
tahtlikult ja puhtsüdamlikult.“ Kohtunik 
kuulas istungil vendade selgitused kok-
kuleppele jõudmise tagamaadest ära 
ning pärast kahe nädala pikkust vaa-
gimist soostus sõlmitud kokkulepped 
allkirjastama. Kohus nentis, et vennad 
on tehtut puhtsüdamlikult kahetsenud, 
ning edastades keskkriminaalpolitseile 
vabatahlikult lisaks veel 10 miljonit doo-
si fentanüüli, ka süüteo avastamisele 
aktiivselt kaasa aidanud. Kohus hindas 
seda kaalukaks karistust kergendavaks 
asjaoluks. 

Kuid vendade kahetsus ja kaasabi 
ei piirdunud üksnes hiiglasliku koguse 
meelemürgi loovutamisega, vaid mõ-
lemad vennad andsid vabatahtlikult rii-
gile seniste narkomenetluste praktikas 
rekordilise kriminaaltulu – kohtuotsu-
sega konfiskeeriti riigi tuludesse kaks 
hinnalist Rolex-käekella koguväärtuses 
40 000 eurot, lisaks sularaha ligi 60 000 
eurot, 11 kinnistut koguväärtuses ligi-
kaudu miljon eurot ning erinevaid kuld-
ehteid, tehnikat ja relvi koguväärtuses 
ligi 70 000 eurot. Kõigi konfiskeeritava-
te esemete loetelu ettelugemine vältas 
istungil peagu pool tundi. Tagatipuks 
soostusid vennad kokkulepete alusel 
tagastama keskkriminaalpolitseile va-
batahtlikult kuriteo matkija käest fenta-
nüüli eest kriminaaltuluna teenitud 37 
bitcoin’i eest hüvitisena 260 000 eurot.

Vahur Verte
riigiprokurör 

Leebe vangistuse  
tõi koostöö politseiga

Riigiprokurör  
Vahur Verte
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Elus on asju, mille kohta enamik inimesi ei näe 
põhjust küsida, miks see nii on. Küsides miks, on 
oht sattuda ebamugavasse olukorda ning see 
võib avada protsessi, mille kulgu on raske ennus-
tada ja mis omakorda võib kaasa tuua keerukusi 
– vaja on veel tööd teha, et jõuda soovitud tule-
museni. Kuidas see puudutab aga politseid ja 
Häirekeskust? 

Ebamugavate küsimuste küsimi-
ne ja soov päriselt teada saa-
da, kas kõik on põhjendatud, 

on oluline. Ilmselt tasub meil õppida 
meditsiinivaldkonnast, kus vaktsiinide 
küsimuse lahkamine on väga mitme-
kihiline ja keeruline. Tallinna Ülikooli 
teaduskommunikatsiooni lektori Arko 
Oleski hinnangul on selle olukorra 
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kujunemise põhjus ka meditsiinitööta-
jate vähene suhtlus patsientidega ning 
vähene selgitustöö vaktsiinide mõjust. 
See on ainult üks näide paljudest, mis 
kinnitab, et kahtlemise vallas on maa-
ilm teinud suure arenguhüppe ja miks-
küsimuste hulk ei näi vähenevat. 

Nii politsei kui ka Häirekeskus 
peavad tegema tööd selle nimel, et 

olla oma tegevuses põhjendatud, osata 
seda põhjendada ja hoida oma fooku-
ses olulisi eesmärke. Et see organisat-
sioonidel paremini õnnestuks, tuleb 
need fookused sisemiselt paika panna. 
Seega on #PPA2030 justkui retsept 
politseile, kuidas oma teemades vakt-
sineerimise probleemi otsa mitte ko-
mistada või kui komistada, siis kuidas 
seda ületada. 

Kõik algab kliendi 
tundmisest

Eestis vastatakse üle 90 protsendile 
hädaabikõnedest alla 10 sekundi. Aeg 
on Eestis olnud pikalt kvaliteedikri-
teeriumiks inimeste abistamise hinda-
misel. Paljud meist on küsinud, miks 
just nii kvaliteeti hinnatakse. USA hä-
daabinumbrile 911 saabunud kõnede 
ja politseitöö seoseid analüüsides  tõ-

ARVAMUS

KIIRE &  
TARK ABI 
algab kliendi 
tundmisest
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les küsimuses pole selget konsensust. 
Nii nagu pole konsensust riigiaparaadi 
sees, kes on riigi abiahela klient ja kui-
das teda teenindada. Milline on selle 
kliendi teekond selles ahelas? Mille 
alusel saame mõelda seda, et teeme 
oma tööd hästi ja õigete vahenditega? 
Kliendi tundmisest algab teekond, mis 
seab fookusesse palju enamat nii orga-
nisatsioonile kui ka selle töötajatele. 

Mõistes oma rolli ja tundes klienti, 
võime olla kindlad, et sünnib töötege-
mise kultuur, mis ei sõltu üksnes keh-
testatud reeglite täitmisest. See lähtub 
abivajaja vajadustest ja situatsioonist. 
See eeldab abiandjalt tarkust ja loob 
aluse targaks abistamiseks. Kui pole 
kokkulepet selles, mida, kellele ja kui-
das tehakse, on tõenäosus ebaõnnestu-
misteks oluliselt suurem. 

Kuigi bürokraatlikud organisat-
sioonid unistavad ametijuhendist, mis 
tagaks oma töötajate veatu töö, al-
gab kõik hoopis kaugemalt. See algab 
alast, kus eeskirjadel on vähe mõju, ja 
nähtamatust kontekstist, mille kujun-
damine ja kirjeldamine on suur prob-
leem – väärtusruum, milles inimesed 
töötavad. Üks väärtusruumi suuri-
maid mõjureid on, kuidas käsitletakse 
klienti. Õigemini, kuidas teda nimeta-
takse. Lihtsamas käsitluses on inimene 
riigiametnikule näiteks kannatanu või 
kinnipeetu. Teisel juhul sildistatakse 
inimene näiteks joodikuks, kuigi see 

desid teadlased, et kiiruse ja abi efek-
tiivsuse seosed pole nii ühesed. On kõ-
nesid, kus aeg on kriitilise tähtsusega 
– kuritegu pannakse toime kõne ajal 
ning politseinikel on võimalus korra-
rikkumine lõpetada. 

Ent on ka teist tüüpi kõnesid, kus 
vastamise kiirusel on vähe pistmist 
võimalusega, et juhtum õnnestub ini-
mese jaoks lahendada [1]. Seega uuri-
vad USA kolleegid pigem seda, kuidas 
kasutada nutikalt just neid andmeid. 
Üks võimalus on analüüsida hädaabi-
numbrile tehtud kõnesid ja selle järgi 
prognoosides korraldada politseitööd. 
USA kolleegid soovivad, et politseini-
kud oleksid seal, kus võib suure tõe-
näosusega nende abi vaja minna.

Olen aastaid nii politseinikelt kui 
ka üliõpilastelt küsinud, miks on polit-
sei olemas (pean silmas politseid uni-
versaalse nähtusena). Kinnitan, et sel-

FOTO: HEIKO LEESMENT

Häirekeskuse  
töötaja tutvustamas 
nutikaid võimalusi 
abi kutsumiseks. 
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nimedega, on raske rääkida ühtsusest. 
Kusjuures kliendi rahuolu hindamine 
on üks olulisi mõõdikuid sellele, kuidas 
oma teenust veelgi rohkem inimeste 
heaks toimima panna. Päästeamet näeb 
seda teekonda juba terviklikult [2].

Tehnoloogia kui  
õnn ja õnnetus

Mõtelgem korra sellele, kuidas ini-
mene saab üldse riigilt abi küsida. 
Tänapäeval on see tugevalt seotud 
tehnoloogiaga, mida peame võrratuks 
lahenduseks. Paradoksaalselt on abi 
kutsumist tehnologiseeritud juba selle 
varasest ajaloost alates ja seatud nii, et 
hädaolukorras on abi kutsumine seo-
tud kõnega. 

On selge, et mobiilside on oluliselt 
lihtsustanud abi kutsumist. Kuigi abi 
kutsumine on tänapäeval lihtsam kui 
varem, on selles kõiges peidus varjund. 
Nimelt on riigilt abi saamise vaikiv eel-
dus, et abivajajal on hädasoleku hetkel 
telefon, seal on mobiililevi ja inimene 
saab teha telefonikõne. Muidugi on 
see ahel märksa nüansirohkem kui siin 

on esimene kord, kus ta jõi ja politseil 
tuli temaga tegeleda. Need on sildista-
mised on ohud, mis vajavad tähelepa-
nu ja sekkumist. On vana tõde, et seni-
kaua kui arstid räägivad patsientidest, 
ei ravi nad inimesi.

Seega on kiire ja targa abistamise 
keskmes suur klient ja tema vajadused. 
Kui teame, mis probleem inimestel 
on, saame olla paremini nende jaoks 
olemas. Klienti tundes on suurem 
tõenäosus, et oskame korraldada ini-
meste abistamist kiirelt ja targalt. Siin 
on palju kaasa rääkida teadlastel, kes 
muutuva maailma küsimustega järjest 
enam tegelevad. Tasub teada, kuidas 
mõjutab nutiseadmete kasutus aju-
protsesse. Kas see, et inimesed ei loe 
enam raamatuid nii palju, loob suure-
mat õiguskuulekust või mitte?

Kliendi tundmise juures on oluline 
panna tähele, et ta on riigi kui terviku, 
mitte politsei ega Häirekeskuse klient. 
Kuigi see piiritlemine on aja jooksul 
vähenenud, on ametkondade ülesuse 
vaates veel pikk tee minna. Siingi on 
abi sõnadest. Seni kuni me ei nimeta 
asju siseturvalisuse valdkonnas ühtede 

kirjeldatu, aga kliendi üks suurimaid 
ootusi on, et abi kutsumise keerukas 
süsteem toimiks kriitilises olukorras 
laitmatult. 

Kuidas hoida abi võrdselt hästi kät-
tesaadavana kõigile ühiskonnaliikmei-
le? Esimene raskus ongi juba seotud nii 
tehnoloogiaga kui ka sellega, kuidas 
riik ja ühiskond uut tehnoloogiat ka-
sutusele võtavad. Meie päevil on näi-
teks tehnoloogiliselt paremad eeldused 
kiirema abi saamiseks nutitelefonide 
omanikel, sest neid on võimalik AMLi 
(advanced mobile location) lahenduse 

tõttu täpsemalt positsioneerida. 
Suurema tõenäosusega saab riik 

nende asukoha kiiremini teada ja Häi-
rekeskus hoiab oluliselt aega kokku, 
et selgitada abivajajate asukohta. Abi-

Kahtlemise vallas 
on maailm teinud 

suure arenguhüppe ja 
miks-küsimuste hulk  
ei näi vähenevat. 
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vajaja asukoha teadmine on 
kiire abi saatmise võtmeküsi-
mus. Samas pole inimese asu-
koha jõudmine Häirekeskuse 
päästekorraldaja töökeskkon-
da seotud ainult riigi võime-
kusega seda vastu võtta. Kü-
simus on selleski, kas helistaja 
seade suudab oma asukoha 
Häirekeskusele saata. See on 
teema, kus turvalisuse ahelas-
se sisenevad mobiilitootjad ja 
mobiilside teenuse pakkujad.

Saame kindlasti olla rõõmsad selle 
üle, et Eestis on inimeste kiireks abis-
tamiseks loodud väga head eeldused. 
Meil on olemas üks hädaabinumber, 
millelt abi kutsuda, ja suure hulga kõ-
nede puhul teame üsna täpselt, kuhu 
abi saata. Oleme täpsema positsionee-
rimise rakendamisega eeskujuks palju-
dele teistele riikidele. 

Kuidas aga selle suurepärase kiiru-
se kõrvale arendada välja tarkus? On 
aeg heita pilk PPA strateegia ja Häire-
keskuse strateegiaprotsessi #igainime-
neloeb ühisosale. See võti on andmete 
nutikas kasutuses.

Meil on Eestis toimetavate inimes-
tega aastas miljon kontakti, millest 
pelgalt poolte kohta on detailsem üle-
vaade. Need kontaktid eristuvad teis-
test kõnedest selle poolest, et sinna on 
vaja olnud saata kiirabi, päästjad või 
politsei. 

Ühesõnaga, me teame, mis sellest 
„asjast“ sai. Juba põgusal Häirekesku-
se numbrite vaatamisel selgub, et Eesti 
territooriumil toimetavate inimeste 
suurim probleem puudutab tervist, 
mille mõjurid on nii terviseärevus kui 

ka näiteks arstiabi üldine korraldus 
Eestis [3]. Politsei valdkonna paljude 
kõnede ühendav hõbeniit on alkohol.

Meil on väike riik ja võiksime olla 
efektiivsed selles, et tõeliselt väärtus-
tada ning hoida iga inimest. Andmete 
nutikas kasutamine annaks meile sel-
leks palju võimalusi.

Kuhu edasi?

On neli teemat, mis minu hinnangul 
väärivad vähemalt edasist mõtisklust. 
Esimene on klientide hulk. Riigilt ot-
sib Häirekeskuse kaudu abi aastas 
hinnanguliselt 1/3 Eesti elanikkonnast. 
See on muidugi suur üldistus. Sellele 
vaatamata võime eeldada, et enamik 
inimesi hädaabinumbrile aasta jooksul 
ei helista ja riigilt abi ei vaja. Selleski 
kontekstis tasuks küsida: „Miks?“ 
Kas miljon kõnet on palju või vähe? 
Kas kõnesid peaks olema rohkem või 
vähem? Kas kõne, kus inimene on abi 
saanud ainult riigiga suhtlemisest, on 
lahendus? Millal peaksime reageeri-
ma? Kuidas reageerida? Mitu korda 
peab helistama, et politsei tuleks koha-
le? Nendes küsimustes on vaja kokku 
leppida. 

Teine teema puudutab neid, kes 
riigilt abi ei otsi. Vaja oleks kindlamat 
teadmist kui usk sellesse, et ju neil ini-
mestel on kõik hästi. Selle fakti tun-
netamine näib eeldavat kontrollimist 
ametite üleselt ja selget mõistmist, et 
kõigil on üks ühine klient, kelle huvides 
tegutsetakse. Äkki on piirkondi, kus 
enam riigilt abi ei otsita, sest abi saa-
bumine võtaks lihtsalt liiga kaua aega? 

Kolmas kitsaskoht hõlmab abi 

osutajate vastutusalade killustatust, 
mille tagajärg on, et igaüks ajab just-
kui oma head asja, kuid see jääb ala-
ti oma asjaks ja piiritletuks teatud 
rühma huvidega, mida rahuldatakse 
enda mätta otsast. Kliendi teekond 
peab olema tervik ja selle hindamisel 
tuleb lähtuda tervikust. Eestis tegeleb 
aga inimeste abistamisega väga palju 
erinevaid asutusi, kes toimetavad üht-
lasi eri ministeeriumide vastutusalas. 
Politsei, pääste ja kümme erinevat 
kiirabipidajat on ainult üks osa rea-
geerivast poolest. 

Selle loetelu sees on arvamuste 
mitmekesisus küsimuses, kuidas peak-
sime inimesi abistama ning kuidas me 
määratleme klienti. Usk riigi korralda-
tud abistamise ahelasse põhineb selle 
lülidel, milleks on kõik asutused, kes 
inimeste abistamiseks on ellu kutsu-
tud. Seega on riigil vaja näha seda, kui 
tugevad need lülid on. Kui üks asutus 
räägib varasest märkamisest ja enneta-
misest, aga teine peab ka telefonikõne-
le vastamist (mitte reaalset abivajaja 
juurde minemist) reageerimiseks, on 
meil veel pikk tee minna.

Viimaks on vaja pöörata tähele-
panu sellele, kuidas lahendada prob-
leeme, mis asuvad hallis alas ja ei ole 
piiritletud ainult ühe ametkonna vas-
tutusalaga. Häirekeskuse töös näeme 
selgelt, et just sotsiaal-majanduslike 
juurtega probleemid on need, mis mõ-
jutavad riikliku abiahela klientide elu 
ja abivajadust. Ühtlasi on nende lahen-
damine suur probleem, sest selle oma-
nikku on keeruline tuvastada ja selle 
lahendust võimatu ette kujutada. Sot-
siaalteadustes tuntakse neid nähtusi 
nurjatute probleemidena, mida lahen-
damise asemel tuleb õppida valitsema 
[4]. See eeldab aga tarkust ja tahet, mis 
omakorda eeldab teadmist sellest, mis 
tüüpi probleemiga me tegeleme.

Heiko Leesment
Häirekeskuse  

kommunikatsiooniekspert
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Valik teemakohaseid

Radikaliseerumise varajane 
märkamine ja võrgustikutöö: 
käsiraamat kohalikele oma-
valitsustele
Koostanud 
Politsei- ja Piiri-
valveamet, 
Sisekaitseakadeemia, 
Siseministeerium
Tallinn, 2019
Käsiraamat on mõeldud 
kohalike omavalitsuste 
töötajaile, et anda üle-
vaade radikaliseerumise olemusest ning 
suurendada teadlikkust radikaliseerumise 
varaseks märkamiseks ja ärahoidmiseks.  

Unusta kompromissid: räägi 
läbi nii, nagu sõltuks sellest 
sinu elu
Chris Voss, Tahl Raz
Äripäev, 2019
Autoreil on õnnestu-
nud sõnadesse vala-
da midagi sellist, mida 
varasemad eksperdid 
pole suutnud – kui-
das mõjutada inimest 
tema alateadvuse 
kaudu. Kui senised võtted on rõhunud 
intellektuaalsele võimekusele, loogikale 
ning mõjusale argumenteerimisoskusele, 
siis kõneleb Chris Vossi ligi viieteist aas-
ta pikkune praktika FBI pantvangiläbirää-
kijana sootuks teist keelt. Nimelt räägib 
tema kogemus sellest, et kõik me oleme 
parajalt irratsionaalsed, impulsiivsed ning 
emotsioonidest juhinduvad loomad, mis-
tõttu on etteaimamatus läbirääkimismän-
gus ka kõige vahedamast mõistusest ja 
matemaatilisest loogikast vähe kasu.

Kohtute seadus: 
kommenteeritud 
väljaanne
Priit Pikamäe 
(peatoimetaja)
Tallinn: Juura, 2018
Käesolev kommentaar 
on oma olemuselt aka-
deemiliselt õigusteaduslik – lähtutud on 

juriidilisele teadustööle esitatavaist nõu-
deist. Eesmärk on avada kohtute seadu-
se normistiku sisu õiguslikult, mitte popu-
lariseerida õigusemõistmise põhialuseid. 
Kommentaar ei piirdu siiski ainult posi-
tiivse õiguse hetkeseisuga, vaid annab 
nii mõneski osas pikema ajaloolise taga-
sivaate tänapäeval kehtiva regulatsiooni 
kujunemisloole.

Hagimenetlus: hagi ja 
taotluste esitamine
Andra Pärsimägi
Tallinn: Juura, 
2019
Raamatus on hagi-
menetluses osale-
jale kirjeldatud, mis 
toimub menetluse 
ajateljel – mida saab 
teha hagi esitami-
sest kuni menetlusse 
võtmiseni, mida eelmenetluses, kuidas ja 
millal eelmenetlus lõppeb ning mis toimub 
põhimenetluses. Tegemist on õppeva-
hendi ja käsiraamatuga, mis aitab orien-
teeruda menetluse korralduses, seostada 
erinevaid norme ning selgitada normide 
koosmõju õiguslikke tagajärgi.

Puhas 
õigusõpetus: 
sissejuhatus 
õigusteaduse 
probleemistikku
Hans Kelsen
Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2018
Raamat kuulub 20. sa-
jandi õigusfi losoofi a mõjukaimate teoste 
hulka. Antud on selge ja lühike ülevaade 
teooriast, mille eesmärk on välistada keh-
tiva õiguse kirjeldusest kõik poliitilised ja 
moraalsed hinnangud. Hans Kelsen on 
iseloomustanud õigust sunnitehnikana, 
mille toel saab edendada ükskõik mis 
eesmärke. Nagu järelsõnas on selgitatud, 
oli puhtal õigusteoorial Kelseni silmis suur 
praktiline tähtsus, kuna sellega sai võidel-
da õiguse muutmist takistavate ideoloogi-
asuundadega.

Exploring Crime Analysis: 
Readings on Essential Skills 
Toimetanud 
Kathleen 
Gallagher,
 Julie Wartell, 
Samantha Gwinn, 
Greg Jones, 
Greg Stewart
Overland Park, 
Kansas, 2017
Kuritegevuse analüüs on protsess, mil-
le puhul kasutatakse kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid meetodeid, et analüüsida 
politseiasutuste ja -kogukonna jaoks 
väärtuslikke andmeid. Raamatus on 
jagatud põhioskusi ja -teadmisi nüü-
disaegsetes õiguskaitseasutustes töö-
tavaile analüütikuile, kes saavad infot 
politsei andmete, statistika, geoinfo-
süsteemide, kvalitatiivse analüüsi, teh-
noloogiaviiside jms kohta.

The United Nations 
Convention Against
 Corruption: a commentary
Toimetanud Cecily 
Rose, Michael 
Kubiciel, Oliver 
Landwehr
Oxford University 
Press, 2019
Raamatu 71 artiklis on 
antud põhjalik ülevaa-
de Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni korruptsioonivastasest 
konventsioonist ning korruptsiooniprob-
leemist. Konventsioon loob uued reeglid 
korruptsioonivastases seaduses ning ai-
tab kujundada ülemaailmseid riigisiseseid 
seadusi ja poliitikasuundi. 

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu
• kodulehekülg – 

sisekaitse.ee/raamatukogu 

• e-raamatud – 
digiriiul.sisekaitse.ee  

• müügil olevad trükised – 
sisekaitse.ee/kirjastus
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MÄLUMÄNG

1Autospordi kuningliku sarja F1 hooaeg 
on jõudnud lõpusirgele, meeskondlik 
võitja on aga juba selgunud. Mis riigis 

asub praeguse hooaja parima F1 meeskonna 
peakorter?

2Kes on pildil?  Kõnealune Narvas 
sündinud härrasmees pidas oma elu 
jooksul mitmeid ameteid. Ta on olnud 

müüja,  lavastaja, 
telerežissöör ja veel 
üht-teist. Lisaks sel-
lele, et ta ise filme 
tegi, on ka teised 
temast filmi teinud. 
2009.  aastal  tuli 
Ugalas lavale Mati 
Põldre ja Margus Va-
heri teatritükk, mis 
kõneles tema elust. 
eelistusega.

3Küsitava firma rajasid 19. sajandi lõpus 
Václav Klement ja Václav Laurin, kes 
alustasid jalgrataste remondiga. Edas-

pidi hakati ise rattaid valmistama, nendele 
lisandusid varsti mootorrattad. 20. sajandi 
alguses sai valmis esimene Laurini & Kle-
menti märki kandev auto. 1925. aastal võttis 
raskustesse sattunud ettevõtte üle Emil von 
…, kelle perekonnanimi sai ettevõtte kauba-
märgiks ja on seda tänini. Nimetage see firma.

420. 02. 1937. aastal võeti Eestis vastu 
seadus, millega keelati millestki osa 
võtta. Rikkumist karistati kuni kol-

meaastase vanglakaristusega. Kõik keeluga 
ei nõustunud. Vabatahtlike osavõttu sellest 
organiseerisid kommunistid ja sotsialistid. 
Esimesed teadaolevad rikkujad olid Tartu 
üliõpilased Johan-Heinrich Tamm ja Boris 
Konstantjuk. Millest osavõtt keelati?

5Iga eestlane ilmselt teab, et Lätil ja Lee-
dul ei ole ühtki meie Suure Munamäe 
kõrgust tippu ette näidata. Euroopas 

on aga veel kaks riiki (jätame linnriigid kõr-
vale), kellele mäe kõrguses „ära teeme“. Mis 
riigid need on?

6Marge Nelk on kunstnik ja raamatu-
illustraator, kelle teosed köidavad fan-
taasiarohke detailsuse ja unenäolisu-

sega. Tema käe alt pärinevad ka ühe tuntud 
Eesti pruulikoja käsitööõllede pudelite sildid. 
Mis pruulikoda see on? 

7Adermatoglüüfi a on haruldane genee-
tiline häire, mida on praeguseks maail-
mas diagnoositud väga vähestes sugu-

võsades – esmalt veidi üle kümne aasta tagasi 
Šveitsis. Geenivea tõttu puudub muidu terve 
inimese kehal midagi, mis tänapäeval võib 
eriti reisimisel probleemiks olla. Mis see on?

8USAs on arstil ja patsiendil vajaduse 
korral võimalus kasutada spetsiaal-
set kahe toruga telefoniaparaati, 

et lahendada üht probleemi, mis 
uuringute põhjal on ravi pärssiva 
toimega ning võib tuua kaasa ka 
kõige halvema tagajärje. Millele sel 
viisil abi saadakse? 

9Millega on tegu? Seda pil-
dil olevat eset kasutas kee-
gi  Eesti l innadaam eelmise 

sajandi esimesel poolel.

101869. aastal leiu-
tas Hollandi 
arst Hermann 

Snellen midagi inimeste 
teatud kehaosade tervisliku 
seisundi kontrollimiseks. Seda kasutatakse 
üsna sarnasel kujul ka tänapäeval ning peagu 
kõik on sellega korduvalt kokku puutunud. 
Mille dr Snellen leiutas?

Kui tead vastust mälumängu viima-
sele küsimusele, saada see aadres-
sile radar@politsei.ee märgu-
sõnaga „Mälumäng“ (vastuseid saab 
saata kuni 1. märtsini 2020). Õigesti 
vastanute vahel loosime välja 
Radari logoga joogipudeli ja mikro-
fi iberist saunalina.  

Mälumäng

1. Selle aasta parim meeskond on Mercedes ning selle F1 peakorter paikneb Suurbritannias 2. Artur 
Rinne 3.  Škoda 4. Hispaania kodusõjast 5. Malta ja Taani 6. Pühaste 7. Sõrmejäljed, õieti kurrustik 
sõrmedel, peopesas, varvastel ja jalataldadel 8. Keelebarjäärile 9. Teatrikott

Ristsõna vastuseid ootame samuti 
aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Ristsõna“ (vastuseid 
saab saata kuni 1. märtsini 2020). 

Õigesti vastanute 
vahel loosime välja 
Radari logoga joo-
gipudeli. Kui soovid 
saata mälumängu 
ja ristsõna vastu-
sed koos, kirjuta 
märgusõnaks 
„Vastused“. Eelmise 
Radari ristsõna õige 
vastus oli „pead liiva 
alla peita“. Õigesti 
vastanute hulgast 
võitsid Radari 
logoga joogipudelid 
Grete Soosaar
Põhja prefektuurist, 
politsei-ja piirival-
vekolledži kadett 
Kristin Strohm  
ning Andrus Väits
Tartu politseijaos-
konnast.

Radar soovib 
võitjatele palju õnne ning võtab 
nendega auhindade kätte-
saamiseks ühendust!

Eelmises Radaris küsisime, milline 
riik on maailma suurima kohvitootja 
Brasiilia järel teisel kohal. Õige vas-
tus on Vietnam. Õigesti vastanute 
hulgast võitsid Radari mikrofi iberist 
saunalinad Jane Aadusaar Tartu 
politseijaoskonnast, Andres Popp
Lääne prefektuurist ja Janek Nau 
Narva piiripunktist.

korral võimalus kasutada spetsiaal-
set kahe toruga telefoniaparaati, 

et lahendada üht probleemi, mis 
uuringute põhjal on ravi pärssiva 
toimega ning võib tuua kaasa ka 
kõige halvema tagajärje. Millele sel 

Millega on tegu? Seda pil-
dil olevat eset kasutas kee-
gi  Eesti l innadaam eelmise 

sajandi esimesel poolel.

1869. aastal leiu-
tas Hollandi 
arst Hermann 

Snellen midagi inimeste 






