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Muutuste tuules
Värskesse Radarisse sissejuhatust kirjutama 
asudes soovisin alustada küsimusega teile, 
head lugejad. See kõlas nii: kas oskasite selle 
aasta 1. jaanuaril ärgates aimata, mida olete 
detsembrikuu alguseks näinud ja teinud? Para-
ku kõlas see põrgulikult tuttavalt. Suvist Radarit 
lahti lüües avastasin põhjuse oma déjà-vu-le. 
Sama küsimusega olin tollegi sisse juhatanud. 

Küsimus ootab ka nüüd, üheksa kuud pärast 
võitluse algust viiruspandeemiaga vastust. Kui-
das ja millal lõpeb ootamatu olukord? 

On olnud erakordne aasta, mis, usun, jääb oma-
ette silmapaistvaks nii selle n-ö läbi põdenud ini-
mestele kui ka niisama ajaloohuvilistele. Aset on 
leidnud omajagu muutusi koroonaviiruse abitagi 
ka PPAs. Seetõttu puhuvad seekordse Radari 
lugudes muutuste tuuled. 

Näiteks teeme pikemalt juttu vastsündinud piiri-
valveosakonna juhi Egert Belitševiga, kes paja-
tab piiri valvamise minevikust, olevikust ja tule-
vikust. Oma meenutusi tööst vast loodud Eesti 
piiril jagavad Meelis Eelmaa ja Heiki Suomalai-
nen. 

Eesti kriminaalpolitsei sünnist ja kasvamisest 
Koit Pikaro silmade läbi saab samuti lugeda 
seekordse Radari lehekülgedel. Kummarduse 
legendaarse politseiniku karjäärile teeb Elmar 
Vaher. 

PPAs kulub igal aastal patrull-laeva Raju kan-
devõime jagu paberit ning arhiivides on meil 14 
kilomeetri ulatuses dokumente. Bensiini ja diislit 
sööb üle 1050 sõiduki. Räägime, kuidas PPA 
organisatsioonina ja igaüks meist saab inimeste 
elude päästmise kõrval panustada keskkonna 
säilimisse. Juttu teeme sellestki, kuidas üritame 
lähisuhtevägivalla ohvri kõrval aidata ka vägival-
latsejat. Mitmele eriilmelisele küsimusele vastab 
üks infoteenistuse töötaja. Samuti 
selgitame, kuhu ja miks on PPAst 
teel rahapesu andmebüroo.

 Head lugemist!

Kerstin Meresma
Radari  peatoimetaja
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Novembrikuus korraldas politsei 
ühes Kaitseliiduga Valgas piirilin-
na põnevusmängu, millest sai osa 
koguni poolsada kohalikku.  

Kagu politseijaoskonna ja Kaitseliidu 
Valgamaa maleva koostöös val-
minud mänguks oli osalejaile ette 

valmistatud 13 tegevuspunkti, mida läbi-
des sai tutvuda linnas tegutsevate orga-
nisatsioonide tegemistega ning lahenda-
da mitmesuguseid silmaringi laiendavaid 
või ohutusele orienteeritud ülesandeid. 
Nii panid võistlejad oma oskused proovi-
le joatorust lastes, airsoft-relvadest tulis-
tades, jäätmeid sortides, esmaabi andes 
ja museaale tuvastades ning näidata oma 
teadmisi erinevaid teste, kuldvillakumän-
gu, anagramme ja teisi nuputamisülesan-

Traditsioonilist PPA spordiaasta 
tähtede galat jaanuaris koroona-
viiruse leviku tõttu ei toimu. See-
pärast valis iga prefektuur välja 
oma aasta parimad sportlased.  

Põhja prefektuur 
Aasta sportlikuma naise tiitli pälvis liiklus-
järele valve keskuse korrakaitseametnik 
Kerly Simulman. Aasta sportlikuma 
mehe tiitli pälvis valvebüroo valvepolit-
seinik Herkki Leemet. Visaduse tiitli sai 
arestimaja juhtivpolitseinik Janek Ardon. 

Lõuna prefektuur
Aasta sportlikuma naise tiitli pälvis Viljandi 
välijuht Mare Maalmeister. Aasta sport-
likuma mehe tiitli pälvis Viljandi patrullpo-
litseinik Viktor Tjuška. Visaduse tiitli sai 
Saatse kordoni juht Arvi Suvi. 

PPA käivitas alates 5. oktoobrist 
projekti, mille raames alustas 
Pärnu politseijaoskonnas tööd 

maakonna esimene veebikonstaabel 
Karmen Raud, kes teeb seda tööd 
esialgu neli kuud. Üks PPA strateegi-
lisi eesmärke on tõhustada ennetus-
tegevust virtuaalkeskkonnas. Selleks 
maakonna veebikonstaabli projekti 
alustatigi. Raua sõnul on tema koge-
mus veebikonstaablina olnud huvitav, 
sest inimesed käituvad veebis julge-
malt ja provotseerivamalt. Tema tööst 
piirkonna- ja noorsoopolitseinikuna 
töö veebis aga suurt ei erine. Veebitöö 
sisu on muuhulgas seirata Pärnu linna 
ja Pärnumaa erinevaid kogukonnarüh-
mi ning suhelda inimestega sotsiaal-
meedia vahendusel. Lisaks käib Raud 
lastele ja noortele rääkimas veebitur-
valisusest.

Kogukonna veebikonstaabli leiab 
Facebookist ja talle saab kirjutada ka 
Messengeris või e-posti aadressile. 
Inimesed kipuvad Raua väitel eelista-
ma suhtlust e-kirja teel. „Olen tähele 
pannud, et kui inimene pöördub amet-
likule meilile, siis suhtleb ta justkui vii-
sakamalt. Facebookis kohtab rohkem 
selliseid teateid, et saame tuttavaks 
või lähme kohvile,“ rääkis ta. Proo-
viuuringuga soovib veebikonstaabel 
aru saada, kuhu ulatuvad veebitöös 
piirid – kas kogukonna mõiste ja idee 
sotsiaalmeedias piirdub elukoha järgi 
Pärnumaaga või tuleb seda asja üm-
ber mõtestada.
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Politsei põnevusmäng 
lõi piirilinna kihama 

Parimad sportlased on selgunud!

deid lahendades. Üks mängu peakorral-
dajaid piirkonnapolitseinik Janar Koemets 
ütles, et osalejate suur huvi põnevusmän-
gu vastu oli kiituseks kõigile korraldajaile. 
„Soe tunne on, kui sinu ümber on ägedad 
kogukonnaliikmed ja selline vinge koos-
töövõrgustik." 

Paremusjärjestust orienteerumisel välja 
ei selgitatud ning vahemaade läbimisel võis 
kasutada autosid. Kõigi osalejate vahel loo-
siti koostööpartnerite välja pandud auhindu. 
Peale politsei ja Kaitseliidu olid põnevus-
mängu punktid osalejatele üles seadnud 
veel Päästeamet, Keskkonnainspektsioon, 
Valga keskraamatukogu, loomade varju-
paik, koerteklubi, militaarteemapark-muu-
seum, Valga gümnaasium, vallavalitsus, 
Valgamaa arenguagentuur, Punase Risti 
Valgamaa selts ja Valga muuseum.

Lääne prefektuuris 
alustas tööd  
kogukonna 
veebikonstaabel
Oktoobris alustas Lääne prefek-
tuuris projekti raames politsei 
esimese kogukonna veebikon-
staablina tööd Karmen Raud. 

Lääne prefektuur
Aasta sportlikuma naise tiitli pälvis Pärnu 
politseijaoskonna patrullpolitseinik Liisu 
Mitt. Aasta sportlikuma mehe tiitli pälvis 
Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseinik 
Martin Tarkpea. Visaduse tiitli sai Kärdla 
politseijaoskonna patrullpolitseinik Piret 
Rehe. 

Ida prefektuur
Aasta sportlikuma naise tiitli pälvis Rak-
vere politseijaoskonna arestimaja politsei-
nik Helen Aart. Aasta sportlikuma mehe 
tiitli pälvis abipolitseinik Hannes Konist. 
Visaduse tiitli sai Narva politseijaoskonna 
vanemuurija Natalja Skvortsova. 

Soovime parimatele palju edu ka tulevas-
teks aastateks!

UUDISED
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Pass ei ole enam lihtsalt doku-
ment, vaid jutustab loo riigist 
meile omaste elementide toel. 

Sarnaselt uue ID-kaardi kujundusega 
on dokumentides tutvustatud Eesti loo-
dust ning kasutatud Eesti maine ele-
mente, tähtsal kohal on Eesti loomad ja 
linnud. Nii moodustavad dokumendid – 
ID-kaart, pass, elamisloakaart – ühtse 
perekonna. „Passi kujundusse valisime 
Eesti metsades elavate loomade karu, 
halljänese, hundi, põdra, metssea ja ilve-
se pildid. Piiratud lehekülgede arvu tõttu 
tuli valida kuus pilti, mis-
tõttu jäid välja näi-
teks lendo-

Uue kujundusega pass 
räägib Eesti loodusest
Uuest aastast väljaantavatesse 
reisidokumentidesse kanta-
vad andmed jäävad samaks, 
ent uueneb passi kujundus ja 
turvaelemendid. Uutes passides 
on tutvustatud Eesti loodust ning 
kasutatud Eesti maine elemente.

rav ja rebane. Loomade sisse omakorda 
on põimitud kaunid Eesti metsade ja 
maastike pildid," sõnas PPA identiteedi 
ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau. 
Näiteks on kujundusse põimitud Eesti 
kaunimad laused, mida silmaga märgata 
pole.

Nagu kasutusel olevate passide puhul, 
on ka uute passide korral tähtis turvalisus. 
„Uuenduslikult oleme põiminud turvaele-
mendid passi kujunduse osaks. Mõni tur-
vaelement on silmaga nähtav, teised sõr-
medega kombatavad ning osa neist saab 
kontrollida üksnes erivalguses või luubiga," 
teatas Sau. Peale selle muutus materjal, 
millele passi kasutaja andmed kantakse. 
„Vahetasime turvapaberist isikuandmete 
lehe polükarbonaadi vastu, mis on kasutu-
sel ka ID-kaartidel. See võimaldas kasutu-
sele võtta lisaturvaelemente." 
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Uued passid valmivad koostöös Briti 
ettevõttega HID CID LIMITED ning prot-
sessi kaasati Siseministeerium, Riigikant-
selei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskus. Protsessi juhib doku-
mentide väljaandjana Politsei- ja Piirival-
veamet. Passileping sõlmiti 8 aastaks 
ning selle perioodi jooksul tellib Politsei- ja 
Piirivalveamet lepingupartnerilt hinnangu-
liselt üle 800 000 dokumendi.

Lepingu kogumaksumus on 11,5 mil-
jonit eurot, mis jääb varasemate lepin-
gutega samasse hinnaklassi, sisaldades 
kõiki tootmisega seonduvaid kulusid, sh 
uuendusliku kujunduse väljatöötamist. 
Riigi kulud on kaetud riigilõivuga. Riigi ja 
inimese jaoks jääb passi hind samaks. 
Siseministeerium ja PPA tutvustavad uusi 
passe lähemalt novembri lõpus, kui valmi-
vad esimesed passinäidised.
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Ajad, mil piiri valvati puidust  
automaatidega, on 30 aasta  
tagune möödanik. Aeg, mil piiri 
valvatakse satelliidipildilt,  
võib olla 30 aasta pärast olevik. 
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Tänavu möödub 98 aastat pii-
rivalve loomisest ja 30 aastat 
selle taasloomisest. PPA pii-

rivalveosakonna juht Egert Belitšev 
märgib, et väga oluline on mäletada 
ja hinnata, millistes keerulistes tingi-
mustes piirivalve omal ajal loodi nii, 
et Eestist saaks vaba ja turvaline riik. 
Belitšev võrdleb piirivalve pikka ajalu-
gu võimsa puuga, mida on nüüdseks 
peagu 100 aastat kasvatatud. „Võik-
sime püüda sellele puule kasvatada 
kuitahes viljakaid oksi, ent kõik saab 
alguse juurtest ja tüvest ehk sellest, mis 
omal ajal seemnest rajati. Siin on täh-
tis panus igaühel, kes on ligi 100 aasta 
vältel piirivalvesse panustanud, ning 

Vajadus piiri 
kaitsta ei kao

EGERT 
BELITŠEV:

neilgi, kes jätkavad tänapäeval ja tule-
vikus piirivalvesse panustamist nii, et 
iga järgmine idanev oks või vili sellele 
puule uhkust lisaks,“ lausub ta. 

Ajad, mil piiri valvati puidust auto-
maatidega, on 30 aasta tagune mööda-
nik. Praegu on piiril hea varustusega 
tugevad piiripatrullid, piirivalve kiir-
reageerimisüksused, hea kriminaalluu-
re, rahvusvaheline infovahetus ning 
usalduslik suhe piiriäärse kogukon-
naga. Selleks, et aina muutuvas maa-
ilmas piiriülese kuritegevusega või-
delda, tuleb arengut ja muutusi võtta 
kui loomulikku osa ka edasisest elust. 
Olgu selleks siis kasvõi tõdemus, et 30 
aasta pärast valvame riigipiiri näiteks 

FOOKUS

satelliidipildilt. PPA piirivalveosakon-
na juht Egert Belitšev tõdeb intervjuus 
Radarile, et teadmine, kust me tuleme, 
on tähtis, ent vähem tähtis pole mõis-
ta, kuhu edasi liigume. 

Mil moel muutub piiri valvamine 30 
aasta pärast?

Riigipiirid kui sellised jäävad igal juhul 
ka aastakümnete möödudes kehtima 
ning samamoodi jääb kestma vajadus 
neid piire kontrollida ja kaitsta. Piiri-
ülene kuritegevus, terrorism ja muud 
põhjused, näiteks ka tänavune eriolu-
kord viirusohu tõttu, võivad tuua kiire 
vajaduse meie enda inimeste kaitseks 
kontrollida Eestisse saabuda soovijaid 



7

kus aastatepikkuse väljaõppe saanud 
piirivalvuri terav silm ei peaks ööpäe-
va ringi keskenduma töös kõigele, vaid 
üksnes kõrvalekalletele. 

Mis on taasloodud piirivalve täht-
samad edusammud ja probleemid?

Tänapäeval, mil piirivalve taasloomi-
sest on möödunud 30 aastat, saame 
öelda, et välispiir on tähistatud, ja tea-
me, kust ajutine kontrolljoon päriselt 
jookseb. Piiriveekogud on täies ulatu-
ses seiretehnikaga kaetud ning mais-
maapiiri palistavad nii statsionaarsed 
kui ka mobiilsed kaamerad. Piirivalvu-
rite sõiduvahendiks ei ole ammu enam 
ainult suusad, vaid ka autod ja ATV-d, 

hõljukid ja hüdrokopterid, saanid ning 
muud sõidukid. 

Paljugi on võrreldes 90ndatega 
muutunud, ka piirikurjategijate teh-
nika ja taktika vaatest. Näiteks käis 
aegu tagasi ebaseaduslik piiriületus 
pelgalt mõne kaardi või kohalikke 
olusid tundva inimese toel. Emb-kumb 
juhatas piiririkkuja soovitud kohast 
üle piiri. Tänapäeval pole vaja enamat 
kui nutitelefoni GPS-seadme ja asise-
ma kaardirakendusega nii, et ka piir-
konda mittetundev inimene soovitud 
sihtpunkti juhatada. Nutiajastu paneb 
piirivalve samamoodi proovile, peame 
oma töös aina nutikamad olema, et 
seadusrikkujad üle trumbata. 

mitte üksnes välis-, vaid ka sisepii-
ril. Seega vajadus piire kontrollida ja 
kaitsta ei kao kusagile, sest piir on iga 
riigi alustala ja jääb selleks. Nii kaua 
kui säilivad riigid, säilivad ka piirid – 
muutuvad üksnes vahendid ja taktika.

Lihtne näide. Inimeste ja kaupade 
liikumine üle riigipiiride jääb alati toi-
muma. Kui kellelgi on plaan ebasea-
duslikult Eestisse tulla või siia keelatud 
kaupa saata, on vaja selle ennetami-
seks või tõkestamiseks piirikontrolli. 
Ühiskond muutub aga pidevalt ning 
see toob kaasa vajaduse ka piirival-
ves ümber õppida ja uute oludega ko-
haneda. Näiteks tuleb aina enam üle 
minna automatiseeritud lahendustele, 
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Üha levinum trend piiriüleses liik-
luses on droonid. Neid ei ole mitte ai-
nult õhus, vaid ka vee peal ja vee all. 
Kogutakse piiriülest infot, veetakse 
salakaupa. Sekka tegutsevad hobilen-
durid, kes ei adu, et piiritsoonis on 
drooni lennutamine keelatud. Kasu-
tame töös erinevaid seadmeid, mis 
piirialal droone tuvastavad, kuid siht 
on, et meie võimekus mehitamata len-
nuvahendite tuvastamisel oleks palju 
suurem. Peame saama tuvastada, kus 
droon lendab, kuhu maandub ja kus 
asub inimene, kes seda lennutab. 

Mis arengusuundi võiks piirikont-
rolli vaates ees oodata?

Selle aasta lõpus saavad näiteks ka 
Tallinna lennujaam ja Narva piiri-
punkt automatiseeritud piirikontrolli 
väravad, millega ühes astume sammu 
lähemale digitaalsele piirikontrolli-
le. Kuigi paljud riigid kasutavad juba 
sääraseid süsteeme, on see Eesti vaates 
kaalukas samm. See tähendab, et pii-
ripunktis saab inimene ise mugavalt 
ja kiirelt teha kõik piirikontrolli toi-
mingud peagu samamoodi nagu mõne 
kaupluse iseteeninduskassas. 

Juba 2022. aastaks oleme sealmaal, 
et piirikontrollis passi templeid enam 

ei lööda, ning sealt edasi omakorda 
ajajärgus, kus piirikontrolli läbimiseks 
ei ole enam tarvis paberdokumente 
kaasas kanda. Selles suunas liigume nii 
Eestis kui ka kogu Euroopas. Kaugel 
pole ilmselt ka aeg, mil inimesi ei tu-
vastata piirikontrollis mitte paberdo-
kumendi, vaid tema füüsiliste väärtus-
te ehk biomeetria põhjal. 

Seega ei pruugigi piiri ületades 
piirivalvuriga kokku puutuda.

Pikas plaanis on siht tõepoolest selli-
ne, et kõiksuguste füüsiliste toimingu-
te maht piiri valvamise töös väheneb. 
Piltlikult öeldes ei ole tulevikus ilmselt 
ka piirikontrollikabiini ja piirile saa-
buja ei pea eraldi kontrolliks peatuma 
ning oma piiriületust dokumenti esita-
des kinnistama. Asjaolu, kes ja millal 
piiri ületas, tuvastatakse siis sootuks 

teiste märksa nüüdisaegsemate tehno-
loogiavõtetega. 

Samamoodi väheneb maismaapii-
ril patrullimise osatähtsus nii, et min-
gi aja möödudes jõuame olukorda, 
kus piiriribal patrullivaid ametnikke 
enam kuigi tihti ei näe. Tehnoloogia 
kogub piiririkkumiste andmed ning 
inimene ehk piirivalvur on tulevikus 
see, kes seda süsteemi juhib, saadud 
infot mõtestab ning ennekõike pii-
ririkkumisi ära hoiab, aga vajaduse 
korral ka reageerib ja reageerivaid 
jõude välja saadab. Eeskätt on ees-
märk just ennetus – olla juhuslikust 
piiririkkujast, pahatahtlikust kurja-
tegijast või teistest korrarikkujatest 
samm ees. Selleks peab omakorda 
olema võimekus tohututes kogustes 
laekuvate andmehulkade mõtestami-
seks, mida suudab teha üksnes inime-
ne, s.o nutikas piirivalvur ise. 

Kas kaamerad teevad siiski suuri-
ma osa tööst?

Ilmselt ei tule 30 aasta pärast pii-
ri valvamisel seirevõimekus üldsegi 
enam piirialale paigutatud valvekaa-
meratest, mis praegu ja lähiaastatel 
meie tööd oluliselt hõlbustavad. Tä-
napäevaste statsionaarsete ja mo-

Heiki Suomalainen: Andsin mitte ainult  
oma sõrme, vaid kogu hinge piirivalvele

Aastal 1990 esimese piirivalvekur-
suse edukalt läbinud ja esimesena 
piirivalvurite nimekirja lisatud Heiki 

on tänapäevalgi piirivalvurina tegev. Kõr-
gelt haritud ja kolonelleitnandi auastme 
välja teeninud mees on töötanud piirival-
ves peagu kõigil ametikohtadel. Praegu 
toimetab ta Mustvee kordonis. Jutuaja-
mise kestel haarab ta telefoni, et näidata 
rakendust, mis loeb järelejäänud päevi 
väljateenitud pensionini. Nüüdseks on 
loendus jõudnud hetke, kus pensionini 
on jäänud alla saja tööpäeva. 

Ta räägib, et piirivalvuri amet tuli üksja-
gu juhuse tahtel. „Jalutasin tol sügispäe-
val Tartus ning mõtlesin eesootavatele 
eksamitele anatoomias ja ladina keeles. 
Sõbrad rääkisid, et lähevad pealinna ma-
janduspiiri valvamise kursusele ja kutsusid 
mind kaasa. Kursusele ma minna ei plaa-
ninud, kuid kuna olin ainult korra Tallinnas 
käinud, siis mõtlesin, et miks mitte, saab 
linna peal ringi vaadata. Põrutasime siis 
rongiga kohale ja ilmnes, et kursusele 

Nutiajastu paneb  
piirivalve sama

moodi proovile, peame 
oma töös aina nuti
kamad olema, et seadus
rikkujad üle trumbata.

FOOKUS

Murati 
piiripunktis 
aastal 1992
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registreerijatele antakse öömaja. Et mul 
majutust polnud, panin oma nime ka kir-
ja. Loengutesse jõudes vaatasin, et täiesti 
huvitav asi, ja jäingi lõpuni,“ kirjeldab ta. 

Kui kutsesobivusvestlus kätte jõudis, 
oldi heas mõttes hämmingus, et Heiki 
on veterinaariat õppinud. „Piirile plaaniti 
koeri ja hobuseid ning asjaolu, et keegi 
muuhulgas ka nende tervist parandada 
saab, oli komisjoni jaoks suur pluss. Võt-
sin siis koolist akadeemilise ja mõtlesin, et 
aitan hea meelega nii aasta jagu tulevast 
Eesti Vabariiki. Nagu näha, on tänaseks 
sest aastast saanud kümnetes kordades 

pikem aeg, kui toona planeeritud. Andsin 
mitte ainult oma sõrme, vaid kogu hin-
ge piirivalvele,“ meenutab ta möödunud 
aegu. 

Esimesed päevad piirivalves olid kõi-
ke muud kui lihtsad. „Ajal, mil Nõukogu-
de Liit lagunema hakkas, oli rahvas väga 
vaene. Et kohalikel elu jätkuks, kehtestati 
majanduspiir. Meie ülesandeks sai teedel 
kontrollida, mis kaupu riigist välja veetak-
se. Määrus ütles, mis kaupu võis litsentsi 
omades välja viia, ning samas oli kaupu, 
mida mingil juhul üle piiri viia ei tohtinud. 
Ses nimekirjas oli kõiksuguseid asju katu-

sekividest ahjupottide, küttepuude ja ka-
rusnahani välja. Inimese kohta võis riigist 
välja viia tarbekaupu kuni 200 rubla eest,“ 
lisab Heiki. 

Kui keelukaupade üleviimisega suure-
mat probleemi ei olnud, siis kohalike talu-
pidajate seas ei olnud piirivalvurid tol ajal 
üldsegi heas nimekirjas. Enamik talupida-
jaid soovis nimelt Pihkva või Leningradi tu-
rul liha, kurki, kapsast ja muud müüa, kuid 
selliste kaupade üle piiri viimiseks oli pii-
rang peal. „Kui Värskasse piirivalvekordon 
ehitati, tegid kohalikud seal koguni miitin-
gu sõnumitega, et piirivalve pärast kaovad 

biilsete valvekaamerate väärtus ning 
vajadus teeb järgmistel aastakümne-
tel olulise kannapöörde, kui seirevõi-
mekus saab ka piiri valvamisel täiesti 
uue tehnoloogilise lahenduse näiteks 
satelliidilt või mujalt. Ilma ühegi eral-
diseisva kaamerata saab sellisel juhul 
püsiva tervikülevaate kogu riigipiiri 
igast punktist. 

Arvestades, kui meeletu kiirusega 
tehnika areneb, oleks naiivne oletada, 
milline tehnoloogia ja mil moel täpselt 
seda kõike saavutab. Ka 1990. aastal, 
mil piirivalve taasloodi, ei suutnud 
keegi õigupoolest lõpuni ette näha, 
kuhu areneb ühiskond 30 aasta pä-
rast. Olgu selleks sõidukid ja seire-
süsteemid, piiri märgistamine või ka 
piiri täielik väljaehitamine – see, mida 
oleme praeguseks ära teinud ja edasi 
plaanime, tundub 30 aasta taguses 
kontekstis samamoodi üsna ulmeline.

30 aastaga muutub ka varustus.
Võib arvata, et tehnika areng mõju-
tab märkimisväärselt ka meie varus-
tust, kuid selle varustuse kasutamise 
eesmärk põhimõtteliselt ei muutu. 
Kindlasti muutub relvade kasutamise 
mugavus ja täpsus ning lisandub teist-
suguseid relvi, kuid kokkuvõttes on 

777

1990. aasta 25. oktoober Luhamaal mõni minut enne 
esimese sõiduki peatamist ja esimese auto kontroll

Heiki 2000. aastal külas 
Soome kolleegidel
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endiselt kaalukas peaasjalikult see, kas 
meil on või ei ole piisavalt „püssiroh-
tu“. 

Sõidukite vaates mõtleme juba tä-
napäevalgi, kuidas võimalikult vähe 
fossiilseid kütuseid tarbida ja alterna-
tiivse energia toel liikuda. Mis sõidu-
kiga me 30 aasta pärast piirivahejuh-
tumitele reageerime – on sel kabiin, 
rattad või midagi muud –, igal juhul 
on see energiasäästlikum ja samas ka 
hääletum ehk piirikurjategijatele oota-
matum sõiduvahend. Näiteks flirdime 
juba praegugi mõttega minna piiripat-
rullides üle elektrilistele ATV-dele. 

kohalikelt põldudelt maasikad ja muu. Ko-
halike vastumeelsus majanduspiiri vastu 
oli äärmiselt suur. Rääkimata sellest, et 
inimesed ehitasid siia- ja sinnapoole piiri 
endale kodusid, tahtsid surnuaias käia ja 
nii edasi. Ja nüüd äkki enam ei saanud,“ 
kõneleb ta. 

Arusaamatusi tekkis ka Vene sõjaväe-
lastega, kes olid 1994. aastani Eestis. Ei 
leppinud nemadki, vaid küsisid, mis ma-
janduspiir siin on ja miks kontrollimiseks 
kõiki peatatakse. „Esimestel aastatel meil 
relvi endal ei olnud, Makarovid saime 1992. 
aastal. Piltlikult öeldes seisime maanteel 
nagu hääletajad, seljakotis mõni vajami-
nev asi kaasas. Turvalisuse tagamiseks 
saadeti meile toeks miilitsad. Nood käisid 
ikka ja jälle laskemoona juurde toomas, 
sest paugutamine käis peagu iga päev. 
Kui keegi oma sõidukit kontrollimiseks kin-
ni ei pidanud, lasti rehvidesse,“ meenutab 
Heiki ärevaid aegu. Ka piirivalvurite tööaeg 
oli kaootiline: omavahel lepiti kokku, kes ja 
millal on graafikus. „Vahepeal, kui oli teisi 
asjaajamisi, sõitsid autod kontrollimatult 
üle piiri. Ajad olid lihtsalt säärased. Taheti 
näidata, et riigil on piir, kuid sellele, kuidas 

seda pidevalt, põhjalikult ja ohutult teha, 
veel ei mõeldud,“ nendib ta. 

Kui Tartu linnavalitsus kinkis piirival-
vuritele bussi, hakati rohkem piiripunktist 
väljaspool töötama. „Ega me teadnud, 
kust piir jookseb. Kaarte ka ei olnud. 
Kordi juhtus, et käisime Vene poolel au-
tosid kinni pidamas. Reeglina valisime 
lihtsalt koha, kus kõik metsateed ristusid, 
ja arvasime, et maru hea on just sellises 
kohas patrullida, teadmata, kas oleme 
nüüd Eestis või Venemaal. Harvad ei 
olnud ka juhtumid, kus trehvasime piiri-
alal metsas Vene piirivalvureid. Mõlemad 
arvasid tõsimeeli, et on oma riigis. Peale 
jäi see, keda oli arvuliselt rohkem või kes 
jõudis kiiremini relva järele haarata ja oma 
sõna maksma panna,“ meenutab Heiki. 
Ka autojuhtide kontroll käis suuresti oma 
äranägemise järgi siiras usus, et küllap 
litsentsid vastavad nõuetele ja muugi 
on korras. „Me alustasime seda tööd 
ikka täiesti nullist. Alles 1994. aastal, kui 
Venemaa oma piiri maha märkis, saime 
selgust, kust kohast võiks piir päriselt 
kulgeda,“ ütleb ta. 

Piirivalve taasloomisest möödunud 30 

aastat on pikk aeg ja selle ajaga on palju 
asju muutunud. „Tõsi, iga aastaga areneb 
kõik aina paremuse poole. Kui 1994. aastal 
märkis Venemaa oma piiri maha, siis on ka 
meil praegu piir puhastatud, postid maas, 
uhked radarid ja kaamerad, allveerobotid 
ja sonarid, rääkimata paatidest, hõljukitest, 
saanidest ja soojadest autodest või vormi-
riietusest. Peab tükk aega mõtlema enne, 
kui öelda, mida veel tahta. Varustus on 
hea,“ on staažikas piirivalvur rahul.

Ta nendib, et praegu ei oska mõelda-
gi, kuidas 90ndatel õigupoolest töötada 
ja elada sai. „Magasime piiri valvates, 
kott käevangus, sest kui vile käis, oli 
mõnikümmend sekundit aega, et ohule 
reageerida. Ja oht oli siis hoopis midagi 
muud, mida me täna mõistame. See oli 
vahetu oht piirivalvurite endi elule. Olen 
isegi püssikuuli vilina ära kuulnud. Olin 
1991. aastal öisel ajal piiripatrullis, relvitu-
na ja kaks kätt taskus. Käis pauk ja kuul 
lendas kõrvast mööda. Kahtlus jäi, et kül-
lap võis tulistamise taga olla miilitsa eri-
rühm OMON, kes toona jõhkralt märat-
ses,“ meenutab ta ärevaid aegu, millest 
võib tänapäeval õnneks vaid und näha.

Kas piiriehitus saab punkti enne 
järgmise 30 aasta möödumist?

Kindlasti saab. Eesti soov välispiir 
välja ehitada tagab meile tulevikus ter-
vest maismaapiirist sajaprotsendilise 
ülevaate nii, et keegi ei pea murelikul 
ilmel piiri poole vaatama. Teame seire-
süsteemide toel kogu aeg, kas piiril lii-
gub mõni karu või piltlikult öeldes ka 
karunahas piirikurjategija. Kui küm-
neid aastaid tagasi valvas piiri üksnes 
inimsilm ja sedagi teinekord teadmata, 
kust piir päriselt jookseb, siis annavad 
viimaste aastate tööd piiri puhastami-
sel, märgistamisel ja nüüd ka väljaehi-

1990. aastal, mil  
piirivalve taasloodi, 

 ei suutnud keegi lõpuni 
ette näha, kuhu areneb 
ühiskond 30 aasta pärast.

tamisel põhjust öelda, et meie välispii-
ri iga kilomeeter saab tulevikus valve 
alla. See siht ei ole enam kauge tule-
vikumuusika, vaid lähenev tegelikkus. 

Piiriehitus on oluline samm suure-
ma turvalisuse poole. Piir ei saa aga 

FOOKUS

President Lennar Meri 
Murati piiripunktis 

1992. aastal

Heiki Saatse kordoni avamisel 
1996. aastal, kus uut piirivalve-
kordonit tulid avama ka Tiit Vähi 
ja Märt Rask
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Kui 1990. aastal ilmus ajalehes 
Sakala kuulutus, et kodukaitse ot-
sib noori majanduspiiri valvama, ar-

vas Meelise isa, et poeg võiks kandidee-
rida. Põnev ülesanne, 300 rubla palka ja 
tasuta tööriietus olid toona piisavad kan-
nustajad. Nädal tööl ja nädal vaba graafik 
andis lisavõimaluse metsavahist isa juures 
aeg-ajalt juurdegi teenida. Konkurss, kus 
40 kandidaadi seast sõeluti välja neljan-
dik, läks Meelisele edukalt. Temast sai 
piirivalvur. Ja ta on seda tänini. 

Meelise tööraamatus seisab, et te-
mast sai piirivalvur 1990. aasta 15. no-
vembril. Ametlikult on ta teine piirivalvur 
nimekirjas, kes 30 aastat tagasi värvati. 
„Olen algusest peale hea meelega oma 
ametit pidanud. Nagu ka Ikla endine kol-
leeg ja kordonijuht on öelnud, et see leib 
võib olla küll peenike, aga selle eest pikk 
ja järjepidev. Aegu on olnud erinevaid, 
muudatusi ja võimalusi palju. Noorema-
na ma sellele ei mõelnudki niimoodi, aga 
sellised mõtisklused ja tagasivaated oma 

Meelis Eelmaa: Valvasime piiri puidust  
automaatidega, et vapramad välja näha 

kunagi päris lõpuni valmis, sest aas-
takümnete möödudes ja ühiskonna 
arenedes muutuvad ilmselgelt ka tur-
valisuse tagamise vajadused. Püüame 
igal hetkel olla samm ees, et piiriüle-
seid ohte ette näha ja ära hoida. Kõige 
kõnekam hinnang piirivalvurite seni 
tehtule pärineb meie elanike suust. 
Kui küsida, mis ühe eestlase turvali-
sust täna ohustab, ei tunneta õigupoo-
lest enamik, et see oht võiks tuleneda 
olukorrast riigipiiril. See näitab meile, 
et oleme õigel teel. 

Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo

töödele ja tegemistele said 40ndatest 
eluaastatest hoo rohkem sisse,“ ütleb ta. 

Küsimusele, mis mugavustest piirival-
vurite töös võrreldes praegusega ainult 
unistada võib, vastab Meelis resoluutselt: 
„Too aeg me ainult unistustes ju elasi-
megi.“ Alustati sõna otseses mõttes nii, 
et mindi piiri valvama, käed püksitaskus. 
Elati soojakutes. Ei olnud relvastust ega 
midagi. Tööd tuli n-ö läbi valu ise õppida. 
„Üks hetk toodi meile piirile puidust au-
tomaadid, et vapramad välja näeksime. 
Seisime autokontrollist umbes poolesa-
ja meetri kaugusel, et eemalt vaadates 
püssid kui päris välja paistaksid. Hiljem, 
vahest 1992. aastal, saime varustusse 
Makarovi püstolid. Üleüldse oli meil too-
na nii-öelda tagurpidi piir, sest majandus-
piiril tagasime, et keegi Eestist kaupa väl-
ja ei viiks. Kui riigipiiri seadus ja piirirežiimi 
eeskiri vastu võeti, alustasime alles täna-
päevases mõistes välispiiri valvamist, et 
kontrollida, kes riiki sisenevad,“ kirjeldab 
ta. 

„Ütlen ausalt, et kui piirivalvele esi-
mene arvuti toanurka toodi, siis vaatasin 
ilma liialdamata, mis asi see on. Oma 
töögraafikud panime disketile, ja kuna 
Abja kordonis internetiühendust ei olnud, 
tuli diskett taskus minna Mõisakülla, kus 
oli kogu Viljandimaa peale meil ainumas 
internetiga varustatud töökoht. Praegu 
tundub see noortele naljakas. Aga neile 
tundub teinekord naljakas seegi, kui rää-
kida kettaga telefonist. Nüüd on varustus 
professionaalsel tasemel, rääkimata ar-
vutitest ja muust tehnikast. Suurim areng 
on valvekaamerad, millega reaalajas piiri 
toimuvat jälgida ja salvestada. Mobiilsete 
kaamerate kasutuselevõtt oli suur edu-
samm,“ märgib ta. 

Piiriehitus on aastal 2020 reaalselt hoo 
sisse saanud. Meelis tõdeb, et see on 
märgiline muudatus ka piirivalvurite töös, 
kuid üksnes tehnikale loota ei saa. „Ka 
tehnika eksib, lakkab töötamast. Näiteks 
marssis mõni aeg tagasi üks illegaal üle 
piiri kohas, kus paiknes kümmekond val-
vekaamerat. Ühtki hoiatust ega pilti meile 
sellest ei jõudnud. Mees lonkis Saatse 
metsadest läbi Värska tanklasse, kus ta 
tabati. Miks tehnika meid sedapuhku ei 
aidanud, ei tea me seniajani. Nüüd, mil 
naaberkordonis piiriehitus käib, peame 
arvestama, et sellega ühes võib kasvada 
surve nendele piirilõikudele, mis on alles 
ehituse ootel. Seega tööd meil jagub,“ on 
ta kindel.

Piirikaitsjad 
aastal 1993

Töökohtumine  
Läti kolleegidega Mõisakülas

Meelis Eelmaa 1995. aastal  
piirimärk number 271 juures
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Peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma istub oma köögis laua taga, 
ees arvuti ja telefon, ning ootab kinnitust, et aeg koroonaviiruse testiks 
on broneeritud. Tal on juba mõni päev olnud külmetushaiguse sümptomid 
ja ta soovib kindel olla, et tegu on tõesti külmetuse, mitte millegi muuga. 
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kuud  9
See pilt on saanud tavaliseks nii 

mõnegi inimese elus, kes tun-
neb end sügiseses Eestis veidi 

tõbisena. Politsei- ja Piirivalveametis 
kehtib sarnaselt kevadega põhimõte, 
et kõigil, kel võimalik, tuleks maksi-
maalselt ära kasutada kaugtöövõima-

koroonat
lust. Haigustunnuste tekkimise korral 
peab jääma koju ja end ravima ning 
vajaduse korral helistama perearstile, 
et teha koroonaviiruse test. 

Kui suvel koroonaviirusesse naka-
tunute arv vähenes ja inimesed tund-
sid end veidi vabamalt, valmistus PPA 

aktiivselt uueks viiruse leviku laineks. 
See, et nakatunute arv ühel hetkel 
taas kerkima hakkab, oli selge juba 
kevadel enne eriolukorra lõppu. PPA 
strateegilise staabi juht Egert Belitšev 
nendib, et polegi oluline, kas räägime 
esimesest, teisest või isegi kolmandast 
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teata maailmas endiselt 
lõpuni välja, mille vastu 
võitleme. Kevadel oli 
olukord veelgi uud-
sem. 

Õppetunnid 
kevadest 

Uudne olukord pakkus üht-
lasi võimaluse õppida. „Ega 

PPA suvel puhkust nautinud ja niisa-
ma istunud. Sel ajal mõtlesime välja 
meetmeid ja digilahendusi, kuidas 
enda tööd efektiivsemaks muuta,“ 
märgib Belitšev. Just käigu pealt välja 
töötatud lahendused on Pikma mee-
lest need, mille kevadest sügises-
se kaasa haarasime. Näiteks 
kriminalistide kasutami-
ne koroonaproovide 
võtmisel, mis kevadel 
sai vaid paari päeva-
ga ideest praktikaks. 
„Kui pidime sügisel 
taas nende abi paluma, 
oli protsess juba selge. 
Kõik on tänu kevadisele 

tööle sujuvam ja ra-
hulikum,“ lausub 
Pikma. Viirust 
tundma õppides 
on otsused muu-
tunud läbimõel-
dumaks ja piir-
konniti erinevaks, 
kuid 16. novembril 
kehtestas vabariigi valit-
sus koroonaviirusega võitle-
miseks kogu Eestis lisapiirangud, seal-
hulgas 2 + 2 reegli siseruumides.

„Piirangutest kinnipidamist kont-
rollime koostöös Terviseametiga ja 
suureks abiks on meile ka abipolitsei-
nikud,“ sõnab Belitšev. Ta rõhutab, 
et haiguse leviku puhul võib olukord 
muutuda hetkega ja politsei on nagu 
kevadelgi valmis kiiresti reageerima. 
„Kõik me soovime koroonaviiruse le-
viku võimalikult kiiresti kontrolli alla 
saada. Võitleme ju haigusega, mis võib 
mõjutada meid endid ja meie kõige 
kallimaid. Seepärast oleme valmis ühi-
se meeskonnana pingutama.“ Belitševi 
sõnul on PPA eeliseks väga erinevate 
kriiside kogemus. „Meil on võime-
kus end kriisi tekkides kiiresti mobi-
liseerida ja rakendada. Kevadel saime 

endale ülesandeid, mida prae-
gu lahendab Terviseamet. 

Teeme nendega endiselt 
aktiivselt koostööd ja 
vahetame andmeid.“

Terviseametit ai-
datakse strateegilise 
staabi juhiabi Tago 
Trei ja Egert Belit-

ševi sõnutsi nii palju, 
kui Terviseamet vajab 

Kaitsemaske ja  
distantsi hoidvad  

politseinikud  
instruktaažil

koroonaviiruse lainest. 
Tähtis on hoopis see, 
kuidas viiruse leviku 
tõkestamisega hak-
kama saadakse. PPA 
tegeleb selle küsimu-
sega märtsikuust ala-
tes lakkamatult. 

Vaadates Eestis teh-
tavate testide arvu ning 
nakatunute suhtarvu, tuleb Be-
litševi sõnul senisest hoolikamalt hoi-
da enda ja teiste tervist. „Terviseameti 
andmetel on suurenenud ka asümpto-
maatiliste inimeste hulk, mis tähendab, 
et võime aidata kaasa viiruse levikule, 
ilma et ise seda teaksime,“ ütleb Belit-
šev ja palub kõigil alla laadida HOIA 
äpp, et nakatumisjuhtumi korral oleks 
kontaktsete kindlakstegemine kiirem. 

Pikma väitel hoiab PPA end maail-
mas toimuva arengu ja Maailma Ter-
viseorganisatsiooni (WHO) hinnan-
gutega kursis. „Kuni pole vaktsiini või 
töötavat ravi, peame koroonaviiruse-
ga tegelema ja elama. Vaktsiini leidmi-
sega läheb aega,“ tähendab ta. Üheksa 
kuud pärast kriisi Eestisse jõudmist ei 

PPA JA KOROONA
l Politseinikud on koroonaviiruse 

leviku tõkestamisse panustanud 
ligi 231 000 töötundi.

l PPA on kasutanud enam kui  
1 600 000 kaitsemaski.

l Desinfitseerimisvahendit on 
kulunud üle 22 000 liitri.

l Haigestunud on 42 PPA töötajat.
l PPA kriminalistid on kokku teinud 

enam kui 336 koroonaviiruse 
testi.

l PPA kriisistaap on töötanud 261 
päeva.

Andmed on esitatud 19. novembri seisuga. 

KOROONAVIIRUS

Janne Pikma

Egert Belitšev

Tago Trei
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ning korraldused ja ametiabi lubavad. 
„Säärast kriisi ei osanud ju keegi ette 
näha ja Eesti õigusruum piirab seda, 
kuidas politsei teistele ametkondadele 
abi osutada saab," selgitab Trei. „Soo-
viga abistada ei saa me riivata inimes-
te põhiõigusi. Kasutame Terviseameti 
abistamiseks kõikvõimalikke lahen-
dusi. Näiteks kui Terviseamet vajaks 
meilt veelgi rohkem abi, oleme valmis 
politseiametnikke Terviseametisse lä-
hetama ka juriidiliselt."

Loodud on ühised uurimismees-
konnad, kelle ülesanne on välja selgi-
tada nakatunutega kokku puutunud 
inimesed, et neid võimalikust ohust 
teavitada. Ametiabi korras aitab PPA 
Terviseametit kindlaks teha haigete 
ja nende kontaktsete andmeid, teata-
des telefoni teel ka viiruse leviku tõ-
kestamiseks vajalikest piirangutest. 
Terviseameti palvel kontrollivad PPA 
inimesed lisaks kodus või viibimis-

kohas püsimise kohustuse täitmist. 
Kevadise eriolukorraga seotud pii-
rangute lõpu järel ei ole PPA-l enam 
õigust ettekirjutusi teha ega sunnira-
ha määrata.

18. novembrist lasti käiku Tervi-
seameti ja PPA välja töötatud uud-
ne digilahendus, mille toel saavad 
inimesed sisepiiril mugavamalt oma 
andmeid esitada. Selle kaudu jõuab 
nendeni samuti info koju jäämise va-
jadusest, kui nad on saabunud suure 
nakatumisnäiduga riigist.  Käib aru-
telu ka selle üle, kuidas panustada 
Terviseameti ühendstaapi. Info kogu-
mine ja vahetus teeb viiruse leviku tõ-
kestamise Belitševi ja Trei sõnul liht-
samaks ning koostöö Terviseametiga 
sujuvamaks.

Desovahend jääb

Trei väitel selgitati suvel välja neid 
kohti, kus oleksime kevadel saanud 
toimetada efektiivsemalt ja paremini. 
„Kohtusin hiljuti kolleegidega teistest 
asutustest, et arutada, kuidas meil krii-
si lahendamine läks. Ei olnud kedagi, 
kes poleks maininud just igapäevatööd 
ehk asutuste administratiivset poolt, 

mida tuleks arendada. Pean siin silmas 
andmete kogumist, logide ning ülevaa-
dete tegemist ja muud taolist,“ teatab 
Trei. 

Koostöös Siseministeeriumiga on 
kriisi lahendamise köögipoole efek-
tiivsemaks toimimiseks valminud info-
vahetusplatvormi SitRep arendus, mis 
hõlmab väga paljusid staabi haldus-
elemente. Sinna on põimitud näiteks 
inimeste massteavitamise võimalused. 
See lahendus on abiks kogu Siseminis-
teeriumi haldusalale," lisab ta.

Trei enda jaoks oli suurimaks ah-
haa-momendiks aga hetk kevadisest 
eriolukorrast, kui ta mõistis kaasami-
se ja delegeerimise oskuse olulisust. 
„Õppisin, et kui võtta endale liiga 
palju kohustusi, võib inimene saada 
kriisi lahendamisel nii-öelda pudeli-
kaelaks," tunnistab ta. „PPA on üks 
suur meeskond ja inimesi kaasates 
ning ülesandeid delegeerides saame 
kiiremini tegutseda.“

Belitšev peab hindamatuks kevadel 
saadud kogemust reageerida uudsele 
olukorrale. „Saime näiteks praktilise 
kogemuse, kuidas kiiresti ja pikaks 
ajaks sulgeda sisepiiri. Tegime seda 
küll veidi teistmoodi, sest me ei otsi-

Märtsikuust 
alates pole 

olnud aega, mil 
PPA poleks tõkes
tanud koroona
viiruse levikut. 

KOROONAVIIRUS

Maski 
kandmise 
olulisust 
rõhutavad 
plakatid 
PPAs
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nud kurjategijat ega tõkestanud riiki 
sisenemist kellelegi teisele, vaid ürita-
sime takistada haiguse levikut, aga lä-
bimängu või harjutusena oli see meile 
hindamatu väärtusega.“ Tema sõnul 
näitas just kogemus, et viiruse leviku 
tõkestamisel töötab kõige paremini 
distantsi hoidmine ja lihtne hügieen. 
„Iga ukse juures on nüüd desovahend. 
Usun, et kui kord koroonaviirusest 
jagu saame, jääb käte puhastamise 
harjumus alles. Arvan, et tänu sellele 
on meil ka vähem grippi ja muudesse 
hooajalistesse haigustesse nakatunuid. 
Ma ise tunnen küll, et olen olnud ter-
vem kui mõnel teisel aastal. Loodan, 
et ei kutsunud nüüd sellega muidugi 
kurja välja!“

Pikma meelest on desovahendite 
kasutamine PPA hoonetes tõepoolest 
uus normaalsus, mis jääb. Käte desin-
fitseerimise ja muude inimeste tervist 
puudutavate muudatuste kõrval on 
plaanis jäädavaks muuta koroona-
viirusest tingitud kaugtöövõimalus, 
mis teoorias on juba pikalt võimalik 
olnud, kuid praktikas mitte. „Vaata-
me üle erinevaid lahendusi omavahel 
suhtlemiseks ja hindame nende tur-
valisust. Koroonaviirusest tingitud 
muutused on meid nii pikalt saatnud, 
et inimestel on ühel päeval väga ras-
ke naasta nii-öelda normaalsusesse,“ 
nendib ta. 

Harjumine pole  
tingimata hea

Koroonaviiruse tõttu on politseinikud 
saanud inimestega rohkelt suhelda. 
Suhtlemisoskuse arendamine on olnud 
pikka aega üks PPA eesmärke. „Viiru-
sega võideldes teadsime, et kõige pare-
mini jõuame soovitud tulemusteni siis, 
kui inimesed meiega koostööd teevad. 
Sestap oleme saanud hästi palju har-
jutada lihtsalt inimestega suhtlemist, 
nende nõustamist ja aitamist,“ sõnab 
Belitšev. 

Pikma, Belitšev ja Trei on üks-
meelel, et inimesed on üheksa kuuga 
omamoodi harjunud sellega, et ela-
da tuleb käsikäes koroonaviirusega. 
Harjumus toob endaga kaasa vabama 
suhtumise. „Inimeste leige suhtumine 
koroonaviiruse leviku tõkestamisse 
paneb muretsema. Mulle tundub, et 
kevadel kuulati tähelepanelikumalt 
valitsuse soovitusi ja korraldusi ning 
kasutati isikukaitsevahendeid,“ jä-

reldab Trei. Ta on end täiendamas 
ülikoolis ja toob näiteks, et kui õppe-
jõud uurib, kas üliõpilased eelistaksid 
olla loengus kohal või teha distants-
õpet, eelistab enamik neist kohale tul-
la. Ka õppejõud näivad seda soosivat. 
Küsimusele, kas PPA töötajate seas 
on märgata sarnast ohutaju langust, 
vastab Trei: „5000 töötajaga PPA on 
läbilõige ühiskonnast ja nii võib ka 
meie inimeste seas märgata erinevat 
suhtumist koroonaviirusesse.“ 

PPA hoolitseb omalt poolt selle 
eest, et isikukaitsevahendite varu oleks 
piisav. Pikma sõnul otsustati juba ke-
vadel soovitusliku kuuvaru asemel 
tagada isikukaitsevahendite kahe kuu 
varu. „See on suur erinevus võrreldes 
kevadise kriisiga, kus kord oli maskide 
varu kaheks päevaks. Varude olemas-
olu annab inimestele kindlustunnet, 
sest oleme teinud kõik, et end kaitsta," 
märgib Pikma. „Püüame olukorra tõ-
sidust oma inimestele erinevate sõnu-
mite kaudu teadustada. Näiteks rõhu-
tame maski kandmise vajadust. Keegi 
meist ei taha oma südametunnistusele 
seda, et meie tõttu nakatub keegi meile 
lähedane, kes ei pruugi viirust kergesti 
läbi põdeda.“ 

Üha suurema nakatunute arvu ja 
viiruse leviku tõkestamiseks kehtes-
tatud piirangute valguses meenutab 
Belitšev üht laupäevast päeva märt-
sikuus. „Läksin umbes kella kuue 
paiku õhtul töölt koju. Olin just po-
jale voodi juurde öölambi ostnud ja 
hakkasin seda seinale kinnitama, kui 
mulle helistati ja öeldi, et valitsus aru-
tab sisepiiridel kontrolli taastamist 
ning sinna oodatakse ka PPAd. Mul 
oli umbes viis minutit kodust lahku-
miseks. Keerasin kiiresti poja lambi 
ühe kruviga seina, kuigi vaja oli kol-
me. Meie töö intensiivsust sel perioo-
dil ilmestab hästi see, et ülejäänud 
kaks kruvi said seina pärast olukorra 
leevenemist. See oli ka vähemalt minu 
jaoks sümboolselt eriolukorra lõpu 
märk.“

„Minu soov on, et me hoiaksime 
end ja teeksime seda, mis meie võimu-
ses, et viiruse leviku vastu võidelda. 
Usun, et saame niiviisi praegusest ras-
kest olukorrast üle kergemini kui ke-
vadel,“ sõnab Belitšev. „Praegu on see 
hetk, kus igaüks saab olla kangelane.“

Kerstin Meresma
kommunikatsioonibüroo

TANEL KIIK:  
Vastutustundlikkus 
aitab võita viiruse

Koroonaviiruse levik Eestis on 
kahjuks taas kiirelt kasvamas. 
Kevadel saime kinnitust, et 

suudame viiruse levikut kõige paremi-
ni tõkestada vastutustundliku käitumi-
sega – püsisime kodus ja säästsime 
üksteise tervist, hoides omavahel 
distantsi. Eriolukord pani meid proo-
vile, sest võitlesime nähtamatu ohu-
ga, mis tabas ootamatult kõiki meie 
eluvaldkondi. Tagantjärele teame, et 
vaatamata tollasele piiratud infole ja 
tõsistele katsumustele tuli Eesti krii-
siga hästi toime suuresti tänu meie 
inimestele eesliinil, kes töötasid väsi-
matult pikki tunde ja päevi ning tegut-
sesid keerulistes ja kiiresti muutuvates 
oludes ühise eesmärgi – rahvatervise 
kaitse – nimel. 

Praegu seisame taas silmitsi sama 
terviseohuga, kuid peame tähelepanu 
pöörama teistelegi kaasuvatele riski-
dele: kuidas mõjub võitlus koroona-
viirusega inimeste vaimsele tervisele, 
majandusele, meie laste haridusele, 
rääkimata töö-, sotsiaal- ja tervise-
süsteemist. 

Ühelt poolt soovime hoida Eesti elu 
avatud, nautida vaba aega, kohtuda 
sõpradega, käia kontsertidel ja teistel 
kultuurisündmustel, teiselt poolt pea-
me kaitsma kõiki meid viiruse eest 
ning tegema selleks vajalikke muutusi 
oma elustiilis, näiteks lükkama edasi 
suuremad kohtumised ja üritused, tu-
rismireisid. 

Sügistalvel on endiselt kõige täht-
sam iga inimese vastutustundlik käitu-
mine. Peame õppima viirusega koos 
elama ja selleks endas uusi harjumusi 
juurutama: hoidma üksteisega ohutut 
distantsi, jääma koju ka kergemate 
haigussümptomite korral, kandma 
rahvarohketes kohtades maski ning 
kasutama HOIA mobiilirakendust.

KOROONAVIIRUS
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KOIT PIKARO
1971—1991 ENSV Siseministeerium,  
militsionäärist jaoskonnaülemani
1989—1991 Siseministeeriumi 6. osakond —  
organiseeritud kuritegevuse vastane osakond

1991—1993 Politseiameti kriminaalpolitsei 
büroo juhtivinspektor
1993—1996 Keskkriminaalpolitsei  
abikomissar ja abidirektor,  
organiseeritud kuritegevuse osakonna juht

1997—1999 Tallinna linnavolikogu  
kantselei korrakaitsenõunik

Riigikogu IX ja X koosseisu liige
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Legendaarne kriminaalpolitseinik Koit Pikaro  
kirjeldab intervjuus Elmar Vaherile, kuidas tema ühes  

kolleegidega Eesti politseisüsteemis 90ndate kasvuraskused 
ületas, kolleege valis ning kord vuntsid kaotas. 

PIKARO:
Meeskonda valisin 

töösse suhtumise järgi

KOIT

Kuidas sa kriminaalpolitseis-
se sattusid? Oled kirjuta-
nud, et alustasid 70ndatel 
kriminaaljälituses ja täpse-

malt usta’s, mis toona oli varjatud 
jälgimisest eraldi ning tähendas 
inimestelt kurjategijate tausta ja 
eluviisi kohta info kogumist.

Enne olin ligi pool aastat tavamilitsio-
näärina Toompeal partei-valitsuse val-
ves. Siis pakuti mulle töötamist usta- 
novka’s, mida tegin 7–8 aastat. See oli 
aastail 1972–1980. Olen arvestanud, et 
tolle aja jooksul vestlesin kokku vähe-
malt kümne tuhande inimesega. Need 
olid juhuslikud, võõrad inimesed, kelle-
ga rääkimine midagi kindlasti õpetas. Pi- 
din paarikümne sekundiga aru saama, 
mis inimesega on tegemist, ning leidma le- 
gendi, millest ja kuidas temaga rääkida. 

Üks sinu toonastest kolleegidest 
ütles, et Koidu põhjalikkus seisnes 
selles, et raport sisaldas isegi seda, 
kumbapidi trepikoja uks lahti käib. 
Miks selline täpsus tähtis oli?

Eks tellija, kes selle ülesande välja kir-
jutas, esitas õiged küsimused ja neile 
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tuli vastused saada. Enamasti vastasin-
gi küsimustele, aga tore oli täita näi-
teks tagaotsimise ülesandeid – teed nii 
kaua tööd, kuni jõuad reaalse tulemu-
seni ja selle kurjategija kuskil tabad. 

Pae tänava pommiplahvatuste eest 
süüdi mõistetud Märt Ringmaa va-
banes hiljuti vanglast. Aastaküm-
neid tagasi olid just sina see, kelle 
koostatud uurimismaterjali pealt 
professionaalne seifivaras Ringmaa 
esimest korda kinni peeti?

Võimalik, et selles oli ka minu tööd. 
Ringmaa ja Lori läbitöötlus oli päris 
pikk ja neid ülesandeid, mida sai nende 
sidemete kohta täita, oli ikka kümneid 
ja kümneid. Noil aastail olid nad kõige 
tõsisemad tegijad oma konspiratsiooni 
ja aktiivsuse poolest. Neid jälgiti, ning 
kui nad õhtul ja öösel kodust välja ei 
tulnud, siis tähendas see, et nad olid 
kuskil seifi öösel lahti teinud, olid „töö 
peal“ käinud. Paljuski tuleb anda au 
tolleaegsele uurijale Endel Rannusele, 
kes pani need toimikud kokku ja saatis 
kohtusse. Kui ma õigesti mäletan, siis 
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enamik seifivargusi, milles neid kaht-
lustati, jäid neile ka peale. See oli tubli 
uurimisvõit. 

Vaata, kui huvitav, et kui prae-
gu sinu poeg Rait puutub kokku 
niisuguste varastega, kes kusagilt 
Venemaa avarustest kirjutavad 
koodi ja murravad sisse küberseifi, 
siis sina tegid sama füüsilises maa-
ilmas – käisid Lori ja Ringmaa ukse 
taga infot kogumas.

Pigem nende pereliikmete või sugulas-
te juures. Täpselt nii nagu Ringmaal 
viimases kohtuasjas oli, et ta tõi endale 
sugulasi alibiks. Tol ajal käisidki nad 
sugulaste ja kindlate tuttavatega läbi 
ning püüdsid sealt esiteks infot saada 
ja teiseks kasutada neid ära potent-
siaalsete tunnistajatena. 

Tollane tööstiil oli vist selles 
mõttes kõikelubav, et ilmselt oled 
esinenud nii täitevkomitee töötaja-
na kui ka ajakirjanikuna. Kuidas te 
katet valisite?

See pidi teatud tingimustele vastama – 
meil pidi olema legendile vastav doku-
ment. Kui käisime mõne linnaasutuse 
nimel, siis oli meil ka linna töötõend 
või vähemalt mingi ühiskondliku ins-
pektori või instruktori tõend. Aga 
ajakirjaniku … mul oli Noorte Hääle 
ühiskondliku korrespondendi tõend. 
Kord kesklinnas tööülesannet täites 
sattusin sellega peatoimetaja asetäitja 
peale, kes teadis kõiki oma kaastöö-
tajaid hästi. Jäin vahele ja pärast oli 
selgitamist. Tõenäoliselt olin käitunud 
ebaprofessionaalselt, oleksin pidanud 
vaatama, kes on naabrid, ja ette näge-
ma, et sinna majja ei sobi ajakirjaniku 
töötõendiga minna. 

Kas saan õigesti aru, et kohati 
kasutasite lausa töötajate lapsi 
ja lapsevankreid, et legend oleks 
usutav?

Rohkem tuli ette seda, et kui keegi 
oma töötajatest arvas, et teda jälita-
takse, siis soovitasime, et võtku lapse-
vanker ja vaadaku, kes tal järel käib. 

Sinust on räägitud kui hästi psüh-
holoogiat tundvast agenturistist. 
Mis sinu allikate värbamise põhi-
tõed olid?

Esimesed ja efektiivseimad kaastöö-
tajate värbamised olid siis, kui ma 
rikkusin eeskirju. Kehtivad eeskir-
jad keelasid inimese vastu igasuguse 

siis sa ei kiirusta seda jutuajamist lõ-
petama, vaid jood samas temaga pu-
deli veini ära, et ta tunneks sind oma 
inimesena ja räägiks seda, mida tahad 
teada. 

Nii et eesmärk polnud kätte saada 
üks kindel info, vaid pikaajalisem 
koostöö?

Jah. Ma ei tauninud, kui mõnel meie 
töötajal oli palju abilisi, aga pooled 
neist iga kuu või poolaasta mingit tu-
lemust ei andnud. Võibolla inimene ei 
räägi üheksa kuud sulle midagi huvita-
vat, ja siis aitab sul tapmise avastada. 
Tähtis on, et sul oleks olemas agen-

kompromiteeriva materjali kasutami-
se. Vähemalt mingi periood oli mul 
igaühe kohta mustand-toimik, mida 
kindlasti ka asjaajamise kord ei luba-
nud hoida. Esimene leht selles kaustas 
oli puhtsüdamlik ülestunnistus, kus 
inimene oma käega kirjutades tunnis-
tas üles mõne väikse varguse või muud 
taolist. Seda ma käiku ei andnud ja 
selle alusel hakkas tema koostöö pea-
le. Teisest küljest tuli nende jaoks aega 
leida ja pikalt rääkida. Tulemus sõltus 
sageli sellest, kui põhjalikult sai nen-
dega tööd teha. See ei kõla küll hästi, 
aga ideaalis oli nii, et kui lähed koh-
tumiskorterisse allikaga kokku saama, 

Tähtis on, et sul oleks olemas agentuur, kelle 
käest minna küsima – sa ei saa kõike teada, 

aga pead teadma, kelle käest mida küsida.

INTERVJUU
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INTERVJUU

tuur, kelle käest minna küsima – sa 
ei saa kõike teada, aga pead teadma, 
kelle käest mida küsida. 

Kas sa kontrollisid oma agenti ka 
teise agendi kaudu või põhines 
koostöö usaldusel?

See ei kõla võibolla hästi, aga koostöö 
pidi tõesti olema usalduslik. Ta pidi 
sind usaldama, et saab kõik ära rää-
kida ja paluda, et seda infot võid rea-
liseerida, aga seda jällegi mitte. Mul 
oli veel selline taktika, et kui kuskil 
oli grupp või punker, siis seal punk-
ris käijatest üks oli põhiallikas, aga 
tema abikaasa, pruut või lähituttav 
oli väiksem allikas. See lõi võimaluse 
kõike üle küsida, aga eeldas muidugi 
rohkem konspiratsiooni, et sa välja ei 
räägi, et oled seda kellegi käest juba 
kuulnud. 

Vahel küsitakse, kas 90ndad on 
tagasi, justkui võrreldes võrrelda-
matut. Meil on praegu tööl juba üle 
700 inimese, kes on sündinud pä-
rast Eesti iseseisvuse taastamist; 
nemad ei saagi mäletada 90ndate 
algust. Palun räägi, mida sinu kui 
tolleaegse kriminaalpolitseiniku 
jaoks see aeg tähendas.
Kui ilusaid sõnu kasutada, siis võib 
öelda, et olid kasvuraskused. Saime 
vabakasvatuse või vähemalt ei olnud 
meie kasvamisel mingeid olulisi raa-
me. Politseisüsteem pidi kasvama, sea-
dusi pidi juurde tulema, meie kogemu-
sed pidid kuidagi realiseeruma. Olid 
sellised pooleldi anarhia aastad, aga 
see ei olnud meie süü. 

Ilmselt tuleb tunnistada, et 90nda-
te alguseks oli allmaailm kiiremini 
arenenud kui miilits oma viimastel ja 
politsei oma esimestel aastatel. Olime 

ajaliselt nendest maas ja meil polnud 
ka kohe rahvusvahelisi kogemusi. 
Nemad olid üle võtnud Venemaa ta-
vad. Meie seda ei teinud ja võibolla 
ei teadnudki, mis need on. Kindlasti 
oli neid, kes tulid miilitsast politseis-
se üle kahtlevalt, kas me ikka veame 
välja – olid kogemustega töötajad, aga 
vaatasid vahel ka kõrvale. Oli neidki, 
kes politseisse ei tulnud ning hakkasid 
konsulteerima teatud grupeeringuid, 
liitusid teise poolega. Aga ma arvan, 
et põhipuudus oli see, et seda tööd oli 
lihtsalt liiga palju, me ei jõudnud kõi-
ke ära teha. 

Juhtus nii palju, et pidi valima, mil-
lega jõuab tegeleda.

Palju on isegi tagasihoidlikult öeldud. 
Kellaaega, tööpäeva pikkust või puh-
kepäevi me ei vaadanud ja püüdsime 
anda maksimumi, kuigi nüüd teeks 
teisiti. 

Mida teeks praegu teisiti?
Keskkriminaalpolitsei loodi 1993. aas-
ta juulis, enne seda oli lihtsalt krimi-
naalpolitsei büroo. Me oleks pidanud 
juba 1. märtsist 1991, kui Eesti po-
litsei tööle hakkas, looma struktuuri, 
kus oleks konkreetselt ära jagatud ku-
riteod, millega tegeleb keskkriminaal-
politsei ja millega tegeldakse koha-
peal. Ühest küljest rohkem vertikaalset 
struktuuri, aga teiselt poolt ka rohkem 
sisulist koostööd maakondadega.

Sa said luua oma tiimi. Kuidas sa 
sinna inimesi valisid?

1991. aasta 1. märtsist tekkis mul väi-
ke grupp. Kui õigesti mäletan, siis ras-
kete kuritegude grupp ja sinna olid ini-
mesed valitud selle järgi, kes soovisid 
tööd teha. Oli neid, kes ei olnud enne 
erilise töötulemusega silma paistnud ja 
olid võibolla olnud vanematele kollee-
gidele tee või kohvi keetjad, aga neil 
oli potentsiaali. Tõsisemalt sai inime-
si valida 1993. aastal, kui meie tiimi, 
organiseeritud kuritegevuse osakon-
da suurendati, ja sellest ajast võime 
rääkida tõesti meeskonnatööst. Minu 
isiklik kriteerium kolleegide valikul oli 

Hüüdnimi  
Buldooser oli  

originaalis tegelikult 
Öine Buldooser.



20

töösse suhtumine. Ma ei ole neid ku-
nagi nimetanud alluvateks, vaid ikka 
kolleegideks või töökaaslasteks. Võib-
olla igaühel kohe ei olnud tulemusi 
ega informatsiooni, aga oli siiras soov 
tööd teha. 

Kui meil tuumik juba olemas oli, 
siis oli inimeste valik demokraatlik. 
Arutasime uute töötajate kandidaadid 
kollektiivis läbi, ja kui kellelgi oli mi-
dagi nende vastu ja teati, et nad mingil 
põhjusel ei sobi, siis me neid tööle ei 
võtnud. Paljud tööküsimused arutasi-
me läbi ja personaliküsimusi ka hää-
letasime. Oli inimesi, kes ei saanud 
meile tööle tulla, sest nad ei saanud 
piisavalt hääli. Räägitakse linnalegen-
di, et kõigi personali ja teiste küsimus-
te puhul, kus me koosolekul niimoodi 
arutasime, lubasin kõigil oma arvamu-
se välja öelda, aga pärast olevat ikkagi 
minu arvamus peale jäänud. Kindlasti 
ei olnud see alati nii. 

See on karm töö ning oled sünd-
muskohtadel näinud kümneid ja 
kümneid laipu. Aga kriminaalpolit-
seis tuleb ju ette ka naljakaid olu-
kordi. Palun meenuta meile mõnda.

Räägin kaks pooltõsist lugu, mis on 
meelde jäänud. Kui järjekordne minis-
ter oli vahetunud, korraldas uus minis-
ter nõupidamise, kuhu kutsus politsei, 
kaitseliidu ja kõik teised struktuurid. 
See võis olla 1993. aastal. Minister 
istus laua taga, vehkis kätega ja ütles, 
et iga päev on plahvatus. Päästeamet 
proovis rääkida, et päris nii ei ole, 
aga minister siples kätega ja jäi endale 
kindlaks, et iga päev. Mul oli au olla 
sel nõupidamisel koos politseipeadi-
rektoriga. Pärast koridoris küsisin, 
kuidas ta sellist asja kannatab. Ta üt-
les, et see on väga lihtne: ta meenutab, 
kuidas ema tegi kodus pannkooke, st 
ta mõtles millelegi ilusale ja magusale. 

Teine lugu on tragikoomiline ja 
sügavalt piinlik. Paar päeva enne, kui 
Eesti politsei tööle hakkas, toimus Ta-
pal tapmine, mis oli suveni avastama-
ta, aga isik oli meil teada. Augustis, 
just siis, kui Eesti hakkas iseseisvust 
välja kuulutama, peeti tapja Lääne-
Virumaal kinni ja minu noormehed 
käisid tal seal järel ning tõid õhtul 
Pikale tänavale. Püüdsime siis tema-
ga rääkida, aga tema ei tunnistanud 
mitte midagi. Töötasime enda arvates 
välja väga huvitava kombinatsiooni: 
mina luban tal ära minna ja poisid all 
valvuri juures võtavad ta uuesti kinni 
ning toovad üles tagasi. Ütlesin talle, 
et usun, et ta ei ole tapmisest osa võt-

Selle kohta ütlevad inimesed, keda 
sa väga hästi tunned ja kellega mul 
on olnud au koos töötada, et sinu 
argumendid olid lihtsalt tugeva-
mad. 

Või olin kogenum oma tahtmist läbi 
suruma. 

See on väga vahva, kuidas ütled, 
et pole alluvaid, vaid on meeskond. 
On öeldud sedagi, et keetsid oma 
meeskonnale hommikuti kohvi. Et 
sina olid esimene tööl, ja kui teised 
jõudsid, ootas neid soe kohv. 

See võis nii olla. Mulle meeldis teha 
tööd nii hommikul vara kui ka õhtul 
hilja. Hüüdnimi Buldooser oli origi-
naalis tegelikult Öine Buldooser. Üks 
korrapidamisteenistuse inimestest 
kurtis, et Pikaro vajub ükskõik mis 
kellaajal öösel sisse ja tahab teada, mis 
sündmused on toimunud – et kella ei 
tunne ja on selline öine buldooser. 

Koit Pikaro kriminaalpolitsei 100. 
aastapäevale pühendatud konve-
rentsil, kus ta pälvis  kriminaalpolit-
sei teenetemärgi. Piltidel on ta poja, 
Põhja prefektuuri narko- ja organi-
seeritud kuritegude talituse juhi Rait 
Pikaroga. 

Kui järgmisel  
hommikul oma 

kabinetis tavalise koha 
peal istusin, tuli üks  
Kkomando poistest 
sisse, ei tundnud mind 
ilma vuntsideta ära ja 
küsis, kas Koitu ei ole.

INTERVJUU
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nud, ja lubasin tal ära minna. Tema 
vastas, et hakkab minu jaoks tööle ja 
teeb kõik, mis vaja, ning läks uksest 
välja. Neli-viis minutit hiljem poisid 
alt helistasid, et kus ta on. 

Pool tundi otsisime teda, kutsu-
sime korrapidaja juurest veel abilisi, 
otsisime läbi pööningu jne. Selgus, et 
isegi kõik meie kolleegid ei teadnud, et 
teisel korrusel oli uks kinnisesse hoovi, 
ja tema oli selle üles leidnud. Lõpuks 
leidsime ta hoovist prügikastide tagant 
kükitamas. Siis sai ta aru, et loodus on 
tema vastu, ning tunnistas üles mitte 
ainult selle tapmise, vaid veel ühest 
tapmisest osavõtu. Aga kujutage ette 
seda poolt tundi – on kriisiaeg, Mosk-
vas on putš, Eesti hakkab iseseisvust 
välja kuulutama ja meil on tapja käes, 
aga laseme tal ise ära minna, sest tee-
me oma arvates mingit maruvahvat 
üritust. 

Sa olla kunagi vuntsid maha aja-
nud. Kas kaotasid kihlveo?

See oli rohkem kauplemise moodi. 
Mul sai täis 25 aastat teenistust sõ-
javäes, miilitsas ja politseis. Minu 
noormehed pakkusid, et nad teevad 
õllerestoranis Hell Hunt välja 40 kan-
nu õlut, kui ajan vuntsid maha. Siis 
mul õnnestus hinda kõrgemaks ajada, 
nii et lõplik summa oli vist 80 kannu. 
Hellas Hundis oli rekord pikka aega 
meie käes: olime seltskond, kes tar-

vitas kõige rohkem õlut korraga. Siis 
kutsusid noormehed kohale juuksuri 
ja mul aeti kohapeal vuntsid maha. 
Kui järgmisel hommikul oma kabine-
tis tavalise koha peal istusin, tuli üks 
K-komando poistest sisse, ei tundnud 
mind ilma vuntsideta ära ja küsis, kas 
Koitu ei ole.

Kas arvasid, et Raidust saab samuti 
kriminaalpolitseinik? 

Kui ta selle eriala valis ja õppima läks, 
siis ma ei olnud selle vastu, aga ma ei 
ütle, et see oli minu soov. Kui ta väikse 
poisina käis vahel meie juures Pikal tä-
naval ja nägi, et oleme meeskond selle 
kõige paremas mõttes, ning õppis koos 
poistega arvutit ja arvutimänge mängi-
ma, eks siis hakkas talle meie õhkkond 
meeldima. 

Kas tead, kuidas sinu meeskond aru 
sai, et ees ootab tõsisem realisee-
rimine või kinnipidamine? Siis, kui 
Rait viidi Pärnusse vanaema juurde, 
eeldati, et nüüd läheb madinaks.

Selles oli võibolla 50% tõtt – mitte 
selleks, et ohu eest ära viia, vaid et 
oleks lõpmatult palju aega tööd teha; 
et oleks täiesti vabad käed. Kuigi mä-
letan, et kui aastaid tagasi tapeti Vil-
jandimaal kirjanik Anniko ja tema 
elukaaslane ning pidime välja sõitma, 
siis oli minu abikaasa parajasti kuskil 
loengus ja sõitsin ära nii, et kaks väi-
kest last jäidki üksi koju. 

Eks kokkuvõttes ongi nii, et elame 
sellises Eestis, mille sinutaolised 
inimesed on loonud, ja need ohver-
dused ongi meid siia toonud. Kui 
peaksid paari lausega kokku võtma 
elu võimalikkuse pärast kriminaal-
politseid, siis kuidas seda kirjeldak-
sid? Hinges oled muidugi kriminaal-
politseinik elu lõpuni, selles olen 
veendunud. 

Ma isegi ei oska ütelda, kas see on 
hea või halb, aga tõepoolest jäävad 
tahtmatult need politseiniku harju-
mused ja vaatevinkel – vaatad elu, 
sündmusi, inimesi ja ajakirjandust 
kui mitte kontrollija, siis sellise kaa-
saelaja pilguga. See teeb elu raskeks, 
aga teisest küljest ka huvitavaks. Ma 
arvan, et nii politseis kui ka elus tuleb 
lähtuda kolmest tingimusest või nagu 
mina ütlen kolmest Koidu-nimelisest 
reeglist. Esimesena tuleb vaadata, kes 
räägib. Teisena tuleb mõista, miks ta 
seda räägib. Ja siis kolmandana peab 
vaatama, mida ta nimelt räägib. Seda 
reeglistikku saab väga laialt kasu-
tada. Raske on see, kui tagantjärele 
näed ja heidad endale ette, et oled lii-
ga vähe ja halvasti tööd teinud. Need, 
kes aastakümneid tagasi olid algajad 
kurjategijad, on nüüd jõudnud kusa-
gile tasemele, ja kui neid oleks kor-
ralikult paljastatud aastaid tagasi, siis 
nad ei saaks praegu ilma teha, ei heas 
ega halvas mõttes.

Elmar Vaher
PPA peadirektor



22

Politsei- ja Piirivalveameti klienditoe töötajatel on 
selja taga väga intensiivsed kuud, mille sisse on 
mahtunud rohkem kõnesid ja e-kirju kui kunagi 
varem. Selles hoolimata ei ole klienditugi kaota-
nud positiivset meelt ega tahtmist teisi aidata. 
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Kuigi eriolukord lõppes mais, 
oli infoteenistusse saabuvate 
kõnede ja kirjade hulk suur 

septembri alguseni, mil päevas tuli 
1400–1800 kõnet. Neist jõuti teenin-
dada umbes pooled. Sügisest alates on 
mahud järk-järgult vähenenud, praegu 
jääb sissetulevate kõnede arv päevas 
600–900 vahele. Infohaldustalituse 
juhataja Marika Kislenko sõnul oli 

nõuab laia 
silmaringi

Klienditugi 

nende kõige kriitilisem aeg suvel, kui 
eriolukorra ajaks mujalt osakonda-
dest appi tulnud inimesed läksid tagasi 
oma igapäevase töö juurde ning oma 
töötajad suundusid väljateenitud suve-
puhkusele. 

„Juulis ja augustis olid ootejärje-
korrad väga pikad, inimesed ei pääse-
nud liinile ning pahameel arusaadavalt 
kasvas. Pingeline periood oli võimalik 

Marika Kislenko

läbida meeskonna toel, kes andis en-
dast maksimumi ja rohkemgi veel,“ 
rääkis Kislenko. 

Kiire ja asjatundlik abi ei piirdu 
ainult vahetu turvalisuse loomisega 
ning infoteenistus töötab iga päev selle 
nimel, et tuge saaks igaüks, kes nen-
de poole pöördub. Kislenko märkis, 
et inimestel on lootus saada erinevate 
küsimuste või probleemide korral po-



23

tasapisi vähenenud, siis 
saavad näiteks pangad 
endiselt rohkesti kõnesid, 
mis puudutavad nende e-
keskkondade kasutamist 
ja sealt info leidmist. 

„Kliendisuhtluses tu-
leb kasutada tehnoloo-
giat nutikalt, kuid ükski 
masin ei suuda kogukon-
naga suhtluses asenda-
da inimest. Teiste asutuste kogemuse 
põhjal oleme näinud, et tehnilistele 
lahendustele vaatamata ei kao inim-
kontakt kuhugi. Tehnoloogilised või-
malused vähendavad küll aja jooksul 
traditsioonilistes kanalites lihtsamaid 
pöördumisi, kuid roboti kõrvale on 
vaja abilist, et lahendada keerulise-
maid kliendipöördumisi,“ lausus ta.

Aastaid infoteenistuses töötanud 
klinditoe rühmajuht Diana Popova üt-
leb, et kõige suurem hulk kõnesid ja 
kirju ongi seotud just dokumentidega 
ja piiriületusega. „Igapäevane suur kõ-
nede hulk näitab, et helistamine on en-
dist viisi kõige mugavam ja populaar-
sem viis, kuidas PPA teenuste kohta 
infot saada,“ nentis ta.

Popova lisas, et kriisi ajal abiks 
käinud kolleegid tõdesid, et infoteenis-
tuse töötajail peab olema väga palju 
teadmisi. „Politseiametnikud teavad 
väga detailselt oma eriala, kuid klien-
ditoe töötajad peavad olema kursis 
PPA erinevate töövaldkondadega. See-
pärast väidangi, et siin töötavad ühed 
PPA kõige laiema silmaringiga inime-
sed,“ sõnas ta uhkelt.

Popova kutsub klienditoesse töö-
varjuks kõiki, kes tahaksid end uues 
olukorras proovile panna ja katseta-
da oma infootsimise kiirust ja oskust. 
„Kindlasti saab töövari asendamatu 
kogemuse ning loodetavasti kummu-
tab väärarusaama, nagu oleks kliendi-
teeninduse töö lihtne.“ 

Klienditugi 
Marika Kislenko

litseilt tuge. Mure korral pöördutakse 
jaoskonda, helistatakse klienditoe tele-
fonile, kirjutatakse e-kiri või palutakse 
infot sotsiaalmeedia kaudu. 

„Tänapäeva kiire elutempo loob 
ootuse ajada vajalikud asjad korda liht-
salt, mugavalt ja kiiresti, et hoida kok-
ku nii aega kui ka raha. Inimese jaoks 
on tähtis, et tema pöördumine on asu-
tuse jaoks oluline ning ta saab päriselt 
vajalikku abi,“ selgitas Kislenko. 

Lai silmaring  
ametiga kaasa

PPA on seadnud sihiks disainida üm-
ber iseteenindus ja muuta seeläbi 
teenuste kasutamine inimestele mitu 
korda lihtsamaks, mugavamaks ning 
kättesaadavamaks, kuid ühtlasi kulu-
efektiivsemaks. „Maailma parimal po-
litseil peab olema ka maailma parim 
klienditeenindus,“ sõnas Kislenko. 

Eeskujuna toob ta esile Maantee-
ameti iseteeninduse, mida kiidetakse 
kliendisõbralikkuse ning lihtsa ja loo-
gilise ülesehituse poolest. Kuigi Maan-
teeameti kliendiinfo telefoni kõnede 
arv on pärast iseteeninduse tulekut 

FAKTIKAST
• PPA klienditoe rüh

mas on 18 töötajat: 
kõnesid teenindab  
10 ja ekirjadele  
vastab 8 inimest.

• Telefonile 612 3000 
saabub iga päev  
600–900 kõnet. 

• PPA klienditoele 
saadetakse iga päev 
ligi 1700 ekirja. 

• Kliente teeninda
takse eesti, vene ja 
inglise keeles. 

KLIENDITUGI

Diana Popova
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Vastutusrikas töö

Klienditoe töötajad peavad olema pro-
fessionaalsed kõigil teemadel, sest he-
listajaid ja küsimusi on väga erinevaid. 
Näiteks küsitakse, kas teenindus on 
avatud või kas Lätis alkoholipoes saab 
ära käia. Järgmiselt helistajalt tuleb 
aga väga keeruline dokumentide taot-
lemise küsimus. Kõigile küsimustele 
oodatakse vastust võimalikult kiires-
ti. Rutiinist raputab vahepeal välja ka 
see, kui tuleb korrapidajale teada anda 
abivajajast, kelle elu võib olla ohus. 

Infohaldur Tiia Kaselaid rõhutab, 
et klienditoe numbrile helistajate kü-
simustele vastamine ja murede lahen-
damine on väga vastutusrikas töö. 
Töötajad annavad endast parima, et 
jagada helistajaile pidevalt kiiresti 
muutuvas olukorras õiget infot ning 
leida vastus kõigile PPA teenustega 
seotud küsimustele. 

„Aeg-ajalt peame kliendile küll tõ-
dema, et tema küsimuse lahendamine 

ei kuulu PPA pädevusse, kuid me ei 
jäta klienti mitte kunagi hätta. Anna-
me alati juhtnöörid ning vajaduse kor-
ral ka kontaktid, kust inimene võiks 
abi saada,“ selgitas Kaselaid. Üheks 
töö väärtuslikumaks aspektiks peab ta 
seda, et kunagi ei tea, mis on järgmise 
kõne sisu: „Kunagi ei ole kahte sama-
sugust kõnet või kirja.“

Kõige rohkem tuleb vastata kü-
simustele dokumentide taotlemise ja 
piiriületuse kohta. „Me reklaamime 
küll iseteenindusi, kuid paljude jaoks 
on probleemiks just iseendast foto te-
gemine. Kui helistaja ütleb, et tal on 
nuppudega telefon, puudub arvuti 
või selle kasutamise oskus ja pole ka 
lähedasi, siis ei saagi teisiti, kui peab 
teenindusse minema. Neil inimestel on 
küll tahe ise teha, aga alati ainult sel-
lest ei piisa,“ tõdes Kaselaid. Reeglina 
on klienditoe poole pöörduvad inime-
sed viisakad ja tänavad abi eest. „Ja 
kui meie ka ütleme kõne lõppu „Edu!“ 
või „Olge terved!“, siis on kohe tore 

kuulda, kuidas inimesed teisel pool te-
lefoni rõõmsamaks muutuvad.“ 

Kuid helistavate inimeste meeles-
tatus võib olla ka hoopis teistsugune. 
Klienditoe töötajad on aja jooksul õp-
pinud, kuidas rahulikus jääda ja kee-
ruliste situatsioonidega toime tulla. 
„Eks ole nähtud pisaraidki, kuid kind-
lasti ei tohi ärritunud inimesele sama-
ga vastata, see ei aita leida lahendust,“ 
sedastas Kaselaid. Tema sõnul on är-
ritunud helistaja õnnestunud üldjuhul 
rahustada ja täpsustada tema mure 
ning lõpuks öeldakse „Head aega“ 
sõbralikus meeleolus. 

Vastus võib tulla 
sekunditega

Infohaldur Terje Lahe liitus klienditoe 
rühmaga augustis ning tema igapäe-
vane ülesanne on vastata kõnedele nii 
eesti kui ka vene keeles. Terje väitel 
on tööpäevad väga erinevad – esmas-
päeviti on alati kõige rohkem kõnesid 
ning nädala lõpu poole jääb neid vähe-
maks. Kõige kiirem on keskpäeval, mil 
helistavad enamasti tööinimesed, kes 
on parasjagu lõunapausil. Reedeid ise-
loomustavad hilised ärkajad, kel tuleb 
äkitselt meelde, et nende dokument on 
veel kätte saamata ja seda on vaja juba 
järgmisel päeval. 

Ka kõnede pikkus on Lahe sõnul 
väga erinev – mõni saab kolmeküm-
ne sekundiga oma vastuse, teise küsi-
musega läheb seitse minutit või isegi 
kauem. Kõik sõltub teema keeruku-
sest. Helistajad soovivad vastust saa-
da kohe ja kiiresti, mis on ka täiesti 
arusaadav. „Isegi kui jään natukeseks 
küsimuse üle mõttesse, siis uuritak-
se üsna pea: „Hallo, kas te kuulete 
ikka?“. Seega on tempo peal ja kogu 
aeg peavad vastused olemas olema. 

KLIENDITUGI

Terje Lahe: 
„Kliendi toes ei ole 

me lihtsalt kliendi  
t eenindajad, vaid  
ka sotsiaaltöötajad, 
psühholoogid, pressi
esindajad, tõlgid ja 
dokumendihaldurid.“

Terje Lahe

Tiia Kaselaid
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Õhtuks on hääl päris väsinud ja ega 
tööpäeva õhtuti sõbrannadega enam 
niisama lobiseda ei jaksagi.“

Uue töötajana kulub Lahel palju 
aega erinevate teemade õppimisele. 
Tema sõnul on eriti keeruline olla kur-
sis praegu koroona tõttu pidevalt muu-
tuvate reisimise ja piiriületuse reeglite-
ga. Nii on ta veetnud mõnegi laupäeva 
kodus end teemaga kurssi viies. 

„Esmaspäeval tööle tulles on tunne, 
et tean ja oskan vastata kõigile küsimus-
tele, kuid siis tuleb kõnedes järjest uute 
nüanssidega küsimusi, mis vajavad taas 
õppimist,“ lisas Lahe ja märkis, et vale 
või ebakindla info edastamist ta endale 
ei luba. „Kui hiljem mõni oluline detail 
meenub, helistan alati inimesele tagasi 
ja täpsustan asjaolusid.“

Lahe meelest helistatakse rohkem 
siis, kui ilmub PPA tööga seonduv 
uudis. Hiljuti saabus kõnesid rohkem 
siis, kui inimestele anti teada, et järg-
misest aastast hakatakse väljastama 
uue kujundusega Eesti passe. 

„Helistajad küsisid, kas juba sisse 
antud taotlusi on võimalik jaanuarini 
peatada, et saaks kindlasti uue kujun-
dusega passi. Ja ka vastupidi – sooviti 
kohe taotlus sisse anda, et uue kujun-
dusega passist mitte mingi hinna eest 
ilma ei jääks,“ ütles ta. „Klienditoes 
ei ole me lihtsalt klienditeenindajad, 
vaid ka sotsiaaltöötajad, psühholoo-

Marika Kislenko: 
„Inimese jaoks on 

tähtis, et tema pöör
dumine on asutuse  
jaoks oluline ning ta 
saab päriselt abi.“

gid, pressiesindajad, tõlgid ja doku-
mendihaldurid,“ muheles Lahe. „Liik-
lusseadus, dokumendid, piiriületus, 
relvaload, koroona – kõigi teemadega 
tuleb ühtmoodi hästi kursis olla ja õi-
geid vastuseid teada või peab oskama 
kiiresti vastavat infot leida.“

Inimeste aitamine on 
loomuses

Denis Lodõgin on klienditoes tööta-
nud pisut üle aasta ning iga päev vas-
tab ta inimeste kõnedele ja e-kirjade-
le. Kui enne PPAsse tulekut kaheksa 
aastat hotellinduses töötanud Lodõgin 
arvas, et teda ei saa enam millegagi ül-
latada, siis sai ta klienditoes üsna ruttu 
aru, et õppimisruumi on küllaga. 

Ta tõdeb, et isegi ei mäleta, milline 
nägi nende töö välja enne eriolukorda. 
„Viimane pool aastat on olnud ikka 
vägev kogemus, kuigi lähiajal uuesti 
seda läbi teha ei tahaks,“ muigas ta. 

„Oli päevi, mil töölt lahkudes oli tun-
ne, et see ei saagi kunagi läbi. Isegi kui 
olin päev otsa tööd teinud ja üle saja 
kirja ära vastanud, oli õhtuks ikka 
postkastis ligi nelisada vastamata mei-
li. Õnneks on septembrist kirjade arv 
vähenenud.“ 

Ühe põhjusena, miks praegu möö-
dunud ülitempokale ja stressirohkele 
perioodile töötajad positiivsete mä-
lestustega tagasi vaatavad, nimetab ta 
väga head meeskonnatööd. „Oleme 
üksteisele alati toeks ja aitame keeru-
katele küsimustele vastata,“ kiitis Lo-
dõgin kolleege.

Üks on kindel – igav infoteenistu-
ses juba ei hakka. Ühe meeldejääva 
olukorrana meenutab Lodõgin kol-
leegi vastatud kõnet, kus helistaja, kes 
oli ristluslaevaga teel Rootsi, kaebas, 
et peoruumis on väga palju rahvast 
ja keegi ei hoia 2 + 2 reeglist kinni. 
„Tema soov oli, et saadaksime polit-
seinikud laevale kopteriga ja lahen-
daksime olukorra,“ rääkis Lodõgin. 

Tema sõnul teeb meele alati rõõm-
saks, kui inimesed oma murele lahen-
duse saavad. „Mulle meeldib, et saan 
inimesi aidata nii palju, kui ma suudan 
ja oskan. Päeva lõpus tean alati, et te-
gin midagi head ja kasulikku.“ 

Annika Maksimov
kommunikatsioonibüroo

Denis Lodõgin

KLIENDITUGI
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Sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna räägib, mis 
võib politseiniku viia kuritegelikule teele, eksimu-
se järel edasi minekust ja juhtide vastutusest. 
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Alustame vahest kõige 
tavalisemast teravast 
küsimusest sisekontrolli-
büroo juhile: kui palju on 

politseinike seas kurjategijaid?

Probleemid, millega sisekontroll tege-
leb, ei ole enamasti kuriteod, vaid hoo-
letus, reeglite eiramine, lihtsalt üks-
kõiksus, lauslollus või käitumine, mis 
on küll vormilt korrektne, aga sisult ei 
vasta kuidagi politsei väärtustele ega 
põhimõtetele. Süsteemset või laialdast 
rasket kuritegevust, nagu näiteks oli 
altkäemaksuga seonduv 2000ndate 
politseis ei ole. Samas oleks naiivne 
arvata, et politseis ei tööta ühtegi kuri-
tegelikule teele astunud inimest. Meid 
on 5000, ning kuigi organisatsioonina 
ju valime inimesi, juhendame ja kor-

rigeerime ning otsime pahasid enda 
seast, siis lõpuni välistada seda ikkagi 
ei saa. 

Mis  võib politseiametniku kurite-
gelikule teele kallutada? Kas on see 
teadlik kurja geeniuse stiilis käitu-
mine või pigem inimlik rumalus ja 
kasuahnus? 

Mina näen peamise põhjusena kasu-
ahnust ning rumalust või võimetust 
aru saada, mis sel hetkel toimub, kui 
politseinik müüb reeglite rikkumise 
või painutamisega ära näiteks 25 aas-
tat kestnud karjääri ja põhimõtteliselt 
oma elu. On juhtumeid, kus inimene 
on aastaid tublisti töötanud, ning siis 
näiteks armub lootusetult, satub raha-
listesse raskustesse, põeb depressiooni 

MEIE INIMESED

ja teeb seejärel midagi, mida keegi po-
leks temast uskunud ning mida ta ka 
ise poleks endast uskunud. Ainuüksi 
selle pärast tasub meie inimeste vaimse 
tervise ja meeskonnatunde nimel pin-
gutada, et muutlikul hetkel oleks kõr-
val kolleegid, kes aitavad sellest läbi 
tulla nii, et inimesel jääb elu alles ja 
töö alles ja inimese tunne alles. 

Kui sageli juhtub, et näiteks kurite-
gelik ühendus või lihtsalt halbade 
kavatsustega inimene püüab vär-
vata politseinikku või kasutab teda 
ära info saamiseks? 

See on väga reaalne risk, sest meie 
tööalane info pakub paljudele huvi. 
Minu meelest peaks ametkondliku 
teabe kaitsmine olema politsei välja-

PRIIT 
PÄRKNA:
Eksimine on 
andestatav
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isiklikku kurjategijale, kes tegelikult 
töötab meie kolleegi peale. Selle esime-
se infokilluga on meie ametnik võetud 
konksu otsa, mille kaudu saab ähvar-
damise või mesijutuga temalt kätte 
üha rohkem teavet. Kui see meie ini-
mene ei julge sellest konksust rääkida 
oma juhile või meeskonnale, siis võib 
tema kaudu lõpuks majast välja liiku-
da menetlusinfot, isikuandmeid või 
mis iganes kurjategijale huvi pakub. 

Millised politsei eksimused Eesti 
inimesele kõige rohkem silma jää-
vad ja mille peale sisekontrollibü-
roole kaevatakse?

Enamik kaebusi, mis meile tulevad, 
puudutavad suhtlemist. Inimesed on 
rahulolematud, kui politseinik ei oska 

selgitada või käitub inimese meelest 
ebaviisakalt. Ametnik peab olema 
konkreetne, andma juhised lühidalt ja 
selgelt, aga tihti on vaja selgitada ka 
asjaolusid või põhjuseid, miks politsei 
just nii käitub. Seda oskust on meil 
Eesti inimese jaoks liiga vähe.  

Kas on ka mingid uued ohud või 
probleemid, mida üha rohkem esile 
kerkib? 

Ma arvan, et rohkem on ja hakkab 
olema sotsiaalmeediaga seotud prob-
leeme. Meile tuleb tööle põlvkond, 
kes on sotsiaalmeediaga üles kasvanud 
ning on harjunud ennast eksponeeri-
ma, arvamusi ja infot postitama ning 
postituste kaudu mingit staatust kas 
võitma või kinnistama. Jagatakse nii 

õppe osa, teiseks peaks igal noorel ini-
mesel olema tugev mentor, kes ei lase 
sel ohul meelest minna, ja kolmandaks 
peab olema õhkkond, mis soodustab 
ka väikseima libastumise korral juhtu-
nust rääkimist. Ütleme, et noor uuri-
ja avaldab poolkogemata infot mingi 
uurimise kohta või midagi sügavalt 

Süsteemset või 
laialdast rasket 

kuritegevust, nagu 
näiteks oli altkäe
maksuga seonduv 
2000ndate alguses, 
politseis ei ole. 
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era- kui ka tööelu ning meil on tööl 
väga palju ägedust. Siin peab alati kü-
sima kõigepealt iseendalt ja vajaduse 
korral ka kolleegilt või juhilt, mis on 
sobilik. Samuti soodustab sotsiaalmee-
dia seda, et juhuslikud tuttavad või 
sõprade sõbrad võtavad ametnikuga 
ühendust, et küsida infot või teenet, 
sest kõik inimesed on ühe sõnumi kau-
gusel. Siis peab olema kolleegil endal 
sirgeselgsust öelda ei. 

Sisekontrollibüroos töötab vähem 
kui poolsada inimest. Hinda tõe-
näosust, et jõuate tegeleda kõige-
ga, millega on vaja, ning leiate üles 
need inimesed ja kohad, kus on vaja 
sisekontrollibüroo sekkumist.  

Sisekontrollibüroo ei saa kunagi ainu-
kesena tagada, et asjad on korras. Si-
semise kontrollimise ülesanne on kõigil 
juhtidel ning minu meelest peaks SKB 
sekkuma eelkõige nendesse olukorda-
desse, kus on tõesti mingi süsteemne 
probleem või on näha süütegu. Prae-
gu on meil kahjuks väga palju seda, et 
juht kasutab bürood malakana nendes 

olukordades, kus ta ise pidanuks varem 
inimest juhendama või temaga ausalt 
rääkima. Ei saa olla nii, et juht ütleb, et 
on aasta või pool teadnud, et inimese-
ga on probleem, pole ise ühtki liigutust 
teinud ja siis ootab, et sisekontroll asja 
kuidagi ära lahendaks. SKB ei tohiks 
olla inimeste karistamise ja lahtilaskmi-
se käepikendus. Töötajat peab suuna-
ma, distsiplineerima ja vajaduse korral 
vallandama see, kes ta tööle võttis. 

Me ei looda kindlasti ainult juhti-
dele. Meie büroo ülesanne on koguda 
infot, meil peab olema pilt ees ja al-
likad või partneid samamoodi nagu 
uurijatel, piirivalvuritel või piirkon-
napolitseinikel. Kui SKBs ei teata, mis 
toimub, siis ei ole me, sealhulgas mina, 
oma tööd hästi teinud. 

Kuidas saada juhid rohkem tege-
lema juhtimisega selle sõna kõige 
paremas ja otsesemas mõttes?  

Väga aus on see, kui SKB ametnikud 
ei küsi oma menetluse käigus küsimusi 
ainult reeglite vastu eksinud töötajalt, 

Enamik kaebusi,  
mis meile tulevad, 

puudutavad suhtlemist.

MEIE INIMESED
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vaid alati ka tema vahetult juhilt, ning 
hindavad juhtimise kvaliteeti. Juht 
peaks tajuma ise vastutust, kui tema 
alluv on saanud näiteks noomituse, 
ja võtma seda nii, et oma käitumist ei 
pea parandama ainult noomituse saa-
ja, vaid ka juht ise. 

Kui me räägime väärtuste kaudu 
juhtimisest, siis ongi juhi töö nendesa-
made väärtuse selgitamine, ise eeskuju 
näitamine ja ausus oma meeskonnaga 
suhtlemisel; see peaks saama harjumu-
seks. Samamoodi probleemide enneta-
mine – nii nagu me Eesti inimestele rää-
gime liiklusohutusest, kelmustest, uste 
lukustamisest, jokkis peaga rooli mitte 
ronimisest, peaksime oma kolleegide-
le rääkima info hoidmisest, reeglitest, 
hoolsusest, suhtlemisest ja muust. Kuni 
selleni, et juht teab, kellel kolleegidest 
on reede õhtul oht alkoholiga liialdada 
või kes võib vajada lihtsalt paari tundi, 
et arutada maailma asju. Selleks me ju 
grupijuhtimise tegimegi, et juhil oleks 
võimalik igaühte märgata.  

Kas ei ole see omaette risk, kui juht 
püüab kõike ise oma jõududega ja 
meeskonna sees lahendada ning 
sisekontrollibüroo poole ei pöördu? 

Risk on see siis, kui see käitumine tu-
leb hirmust ja enda teada püütakse 
jätta asjad, mis peavad olema organi-
satsioonis teada, sest võivad ohustada 
teiste ülesannete täitmist, näiteks min-
gi andmeleke. Samuti peaks sisekont-
rolli jõudma need juhtumid ja problee-
mid, mis panevad tõsise kahtluse alla 
inimese politseitööle sobimise. Näiteks 
kui inimesel on alkoholiga probleeme, 
siis on loomulik, et esimese sammuna 
aitab juht ja vajaduse korral kaplan 
või psühholoog mingit lahendust lei-
da. Oletame aga, et see inimene läheb 
ühel hetkel joomise pärast ise töölt ära 
ning sisekontrolli ei jõua info lahku-
mise tegelike põhjuste kohta. Kui ta 
näiteks kahe aasta pärast kandideerib 
mõnesse teise üksusesse tööle, siis puu-
dub meil tema kohta igasugune taust-
teave, mis paneks küsima, kas need 
probleemid on lahenenud. 

Kui palju on politseis ringkaitset? 

Ma ei saa kahjuks väita, et sellist asja 
üldse ei ole. Lihtsamatest näidetest on 
inimlikult hästi mõistetav, et politsei-
nik ei taha kolleegi näiteks kiiruseüle-
tamise eest trahvida. Kurb on see, et 
kui politseinikul ei tule selles olukor-
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distsiplinaarkorras karistanud, vaid 
oleme saatnud ta sama patrulliga paar 
korda öösel kaasa. Siis tuleb see nä-
puloopija ja ütleb, et ta enam elus nii-
moodi ei käitu, sest ta saab aru, mida 
see töö tähendab, ja tal on piinlik, et 
end nõmedalt üleval pidas. Ma usun 
seda inimest. 

Mõju sõltub sellestki, kuidas min-
gist rikkumisest meeskonnas räägitak-
se. Mina pooldan, et need olukorrad, 
mis on nõudnud menetlust, võetakse 
tiimis ühiselt ette ja arutatakse läbi, 
mis läks valesti, kuidas saab paremi-
ni ning mida me meeskonnana teisiti 
teeme. Siis on menetluse mõju palju 
laiem, sest kogu meeskond saab selle 
õppetunni. Kahjuks näen, et pigem on 
kombeks varjata, kui keegi on mingis 
uurimises osaline, aga see põhjustab 
kuulujutte ja palju rohkem ebamuga-
vust kõigile. 

Kui palju sisekontrollibüroo menet-
lusi üldse karistusega lõppeb? 

Meil on aastas 40 distsiplinaarmenet-
lust ja neist nõuavad inimese karista-
mist vähem kui pooled. Ma saan käsi 
südamel öelda, et sisekontrolli ees-
märk ei ole karistada. Minu väga selge 
visioon on, et SKB on organisatsiooni-
le ja igale juhile abimees mitte nuhi ja 
karistajana, vaid auditeerija ning ob-
jektiivsete asjaolude selgitajana; abi-
line, kes juhib tähelepanu, kui kuskil 
on süsteemis viga. Kui meil on nõue, et 
arestikambris peab korra tunnis kont-
rollima kinnipeetavat luugist sisse vaa-
dates, ja kui kambri ehitus on selline, 
et luugist sisse vaadates kinnipeetava 
voodit näha pole, siis võib ööd ja päe-
vad luugist vaadata või mittevaatamist 
menetleda, aga sellest midagi turvali-
semaks ei lähe. 

Selle visiooni elluviimine tundub 
sulle väga tähtis olevat. 

Kui sai teatavaks, et ma asun sisekont-
rollibüroo juhi kohale, siis viskasid 
paljud inimesed nii politseis kui ka väl-
jaspool nalja, et kuidas on olla kõige 
vihatum inimene PPAs. Seda kuulda ei 
olnud hea tunne, aga andis mulle väga 
selge eesmärgi. Ma tahan töötada sel-
le nimel, et kes tahes asub sellele tööle 
pärast mind, ei peaks kuulma niisu-
gust küsimust, isegi naljana mitte.  

Tuuli Härson
kommunikatsioonibüroo

Saan käsi südamel 
öelda, et sise 

kontrolli eesmärk ei  
ole karistada.

ras meelde, et ta ei pea kedagi, sealhul-
gas tavalist juhti, trahvima, vaid tal on 
seaduslik õigus teha inimesele hoiatus, 
suuline hoiatus, kui rikkumine pole 
 suur. Lubamatu on aga see, kui polit-
seinik lihtsalt vaatab kiirust ületanud 
kolleegile otsa ja jätabki reageerima-
ta. Teine ringkaitse ilming on samuti 
inimlikult arusaadav: probleemide 
korral üritatakse neid esmalt üksuses 
ise ära lahendada ja kuidagi endine 
olukord taastada või tehtu heastada. 
Siin peab juhil olema väga selge tun-
netus, et ta ei asuks kinnimätsimise, 
tõendite kõrvaldamise või vassimise 
teele, sest politseis me saame andesta-
da eksimist, aga mitte ebaausust. 

See otse rääkimine ning tunnis-
tamine on hästi palju väärikuse 
ja aumeheks olemise küsimus. 
Politseiametnikel peaks see olema 
veres. 

Kindlasti on meeskondi, kus problee-
mid sirge seljaga lahti räägitakse ja 
tugevamana edasi minnakse. On ka 
täiesti teistsugust suhtumist, kus oma 
eksimuse tunnistamine tuleb väga 
raskelt. Siis juhtubki, et menetluse 
käigus hakkab kolleeg lolli mängima 
või juuksekarva lõhki ajama ning la-
henduse asemel räägime sellest, kas 
andmebaas on andmebaas ja selle 
kohta on tuttavalt juristilt 12 lehekül-
ge argumentatsiooni küsitud. Minu 
hinnangul ei lähe säärasest käitumisest 
katki mitte see menetlus, vaid usaldus 
selle inimese vastu. 

Liikluskäitumise puhul räägime 
tihti, et karistuse mõju on kõigi 
muude mõjude seas väga väike 
või olematu. Kuidas see analoogia 
sisekontrolli sobitub? 

Iga karistuse, sealhulgas liiklustrahvi 
mõju on hästi palju seotud protses-
siga, mis on selle määramise ümber, 
ning loomulikult karistuse sisuga; 
mitte raskusega, vaid olemusega. Meil 
on olnud juhtumeid, kus kolleeg on 
vanalinnas purjus peaga teinud mingi 
lolluse ja hakanud saabunud patrullile 
näppe loopima. Me ei ole seda inimest 
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Uuest aastast saab keskkriminaalpolitsei 
rahapesu andmebüroost (RAB) eraldi-
seisev valitsusasutus Rahandusminis-
teeriumi haldusalas. RABi praegune  
juht Madis Reimand rõhutab, et uue 
RABi ja politsei vahel on tähtis säilitada 
tihe ning tulemuslik koostöö.

Keskkriminaalpolitsei 
juht Aivar Alavere ütleb, 
et politsei suutlikkus uu-
rida majanduskuritegusid 
on aastatega kasvanud 
ning tööl on väga nutikad 
uurijad. Viimase kolme 
aasta jooksul on suurene-
nud RABi võimekus nii 
juhtumite analüüsis ja jä-
relevalves kui ka strateegi-
lises analüüsis. Reimandi 
hinnangul ei ole RAB oma 
täit potentsiaali veel saa-
vutanud. „Selleks, et ajaga kaasas käia, 
mitte kurjategijatel sabas sörkida, peab 
õigusakte operatiivselt kohandama.“ 

Hea näitena saab tuua virtuaalvää-
ringute teenuse pakkujatega seotud 
seadusemuudatused. Eesti oli üks esi-
mesi riike Euroopa Liidus, kes 2017. 
aastal virtuaalvääringu teenuse pak-
kujaile tegevuslubasid väljastama hak-
kas. Paari aastaga (2017-2019) anti 
tegevusluba rohkem kui 1300 ettevõt-
tele. „Olime olukorras, kus tegevusloa 
andmisest oli peagu võimatu keeldu-
da, isegi kui ettevõtte või selle juhi 
taust oli kahtlane,“ selgitab Reimand. 

Nii tekkis sadu välismaal tegutse-
vaid ja välismaa klientidele suunatud 
ettevõtteid, kes taotlesid omale tege-
vusloa Eestist ja said selle suurema 
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rahapesuvastases  
võitluses

UUED TUULED

Reimandi sõnul teeb üksus kõige 
tihedamat koostööd keskkri-
minaalpolitsei ja Põhja pre-

fektuuri kriminaalbürooga. „Need 
juhtumid, mille kohta uurijatega infot 
vahetame, on peamiselt seotud mas-
taapsete kelmuste ja rahvusvaheliste 
finantskuritegudega. Uurijad küsivad 
RABilt infot kahtlaste tehingute ja ini-
meste kohta või paluvad RABil oma 
rahvusvahelise võrgustiku kaudu väl-
ja selgitada raha liikumine välismaal. 
RAB on uurijate jaoks koht, kust saab 
vajalikku infot ja abi, et kurjategijad 
tabada ning kannatanuid aidata.“ 

Kurjategija kui 
projektijuht

Rahapesu tõkestamine, avastamine 
ja uurimine on viimastel aastatel ker-
kinud riiklikuks prioriteediks. See on 
oluline, sest rahapesu riskid ei kao. 
Kuritegevus on aastatega muutunud 
ning praegu saame rääkida teenusepõ-
hisest kuritegevusest, kus kurjategija 
on nagu projektijuht, kes kasutab tulu 
saamiseks erinevate oskustega kurjate-
gijate teenuseid. Reeglina asuvad need 
kurjategijad eri riikides ning varjuvad 
tehnoloogiliste võimaluste taha. Need 
asjaolud hoiavad õiguskaitseorganeid 
pinevil kogu maailmas.

KOOSTÖÖ

vaevata, kuigi seos Eestiga neil puu-
dus. RAB analüüsis 2019. aasta 30. 
juuni seisuga Eestis registreeritud ja 
tegutsevaid virtuaalvääringu teenu-
sepakkujaid ning jõudis järeldusele, 
et nad olid peamiselt Venemaa või 
Ida-Euroopa riikide taustaga, palju-
de arvelduskontod asusid Leedus või 
Suurbritannias ning suur osa ettevõt-
teid oli registreeritud samadele aad-
ressidele. Näiteks asub 190 ettevõtet 
väidetavalt ühes Roosikrantsi tänava 
büroohoones, 133 ettevõtet Peterburi 
maantee hoones. Tegelikkuses oli vä-
hem kui 5% suurimatest teenusepak-
kujatest päriselt Eestis. 

Eesti e-riigi head kuvandit kasutati 
usaldusväärsuse suurendamiseks ning 
praeguseks on teada mitu juhtumit, 

Madis Reimand
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kus need ettevõtted olid inimesi 
petnud. Virtuaalvääringud pa-
kuvad halbade kavatsustega ka-
sutajale meelepärase anonüüm-
suse, mis aitab raha päritolu ja 
omanikku varjata. RABi 2020. 
aasta sügisel avaldatud „Vir-
tuaalvääringute teenuse pak-
kujate uuringus“ on peamiste 
kuriteoriskidena esile toodud 
mastaapsed pettused ning nn 
musta sularaha vahetamine ja 
tasumine ebaseaduslike tehin-
gute eest (nt tumeveebis).

10. märtsil 2020 jõustus sea-
dusemuudatus, mis andis RABi-
le võimaluse tunnistada kehte-
tuks ja keelduda loa andmisest 
ettevõtetele, kes ei tegutse Ees-
tis ja kellel on kahtlane taust. 
Seeläbi korrastas RAB märki-
misväärselt turgu. Kehtetuks 
tunnistati üle 1000 ettevõtte te-
gevusloa, ning kui eelmisel aas-

tal esitati 1690 uut loataotlust, siis on 
pärast märtsis jõustunud seadusemuu-
datust loataotlusi laekunud ligi 300. 
Reimandi sõnul aitab seadusemuu-
datus riske maandada, kuid ei välista 
neid. Seadust on vaja veel korrigeeri-
da, et kohustada teenusepakkujaid pa-
remini kahtlaseid tehinguid tuvastama 
ja sellest teada andma.

Katsumuste aasta

Uuel aastal ootab Eestit ees Money-
vali hindamine. Tegemist on Euroo-
pa Komisjoni ekspertkomiteega, kes 
kontrollib, kuidas rakendab Eesti neid 
reegleid, mis terrorismi ja rahapesu 
tõkestamiseks kehtivad. Eelmisel Mo-
neyvali hindamisel 2013. aastal kont-

rolliti peamiselt õigusaktide olemasolu 
ja nende rakendamist, kuid süvitsi ei 
hinnatud nende efektiivsust rahapesu-
riskide maandamisel. 

Seitse aastat tagasi saime väga head 
hinded ning oleme sellega tänapäevani 
rahapesuvastase indeksi (Basel AML 
Index) esikolmikus vähese riskiga rii-
kide hulgas. „Nagu tagantjärele tea-
me, ei takistanud standarditele vasta-
vad õigusaktid kahtlase raha liikumist 
Eesti pankade kaudu. Seekord ongi 
fookuses rahapesuvastaste süsteemide 
toimimine ja riigisisene koostöö,“ nen-
dib Reimand. 

Moneyvali hindamisel on oma roll 
rahapesu andmebürool, uurimisasutus-
tel, järelevalveasutustel ja turuosalistel. 
Näiteks hinnatakse politsei võimekust 
rahapesu ja finantskuritegude uurimises 
ning suutlikkust tuvastada kriminaal-
tulu ja see konfiskeerida. Reimandi sõ-
nul sõltub Moneyvali hindamisest Ees-
ti riigi maine. „On oluline näidata, et 
maandame järjepidevalt rahapesuriske 
ja kõrvaldame puudusi. Ekspertkomi-
tee ebarahuldav hinnang seab küsimu-
se alla meie pankade usaldusväärsuse 
ja kahjustab konkurentsivõimet ning 
ohtu võivad sattuda välisinvesteerin-
gud. Teistel riikidel tekiks kohustus 
käsitleda Eestit kui suure riskiga riiki.“

Eesmärgiks hea 
infovahetus

Rahandusministeeriumi finantspoliiti-
ka ja välissuhete asekantsleri Märten 
Rossi arvates peavad RABi hea info-
vahetus ja koostöö politseiga säilima 
ka pärast 1. jaanuari 2021. „Peame 
tagama RABi piisava ligipääsu polit-
sei informatsioonile ning sätestama 

täpsed koostööpõhimõtted rahapesu 
tõkestamise ja terrorismi rahastamise 
kriminaalmenetlustega seotud PPA ük-
sustega. Just eelkõige nende küsimuste 
täpsustamiseks olid sügisel Riigikogu 
menetluses tehnilise iseloomuga sea-
dusmuudatused, mis ka vastu võeti.“ 

„Rahapesu andmebüroo ülesanded 
ja roll Eesti ühiskonnas lähiaastatel 
suurenevad ning seetõttu loodame, et 
büroo praegused töötajad selle olulise 
muudatusega kaasa tulevad. Valituses 
kokku lepitud riigieelarves kasvab lä-
hiaastatel märkimisväärselt ka RABi 
nii personali- kui ka tegevuskulude 
eelarve. Seega jätkub RABi hoogne 
kasv ja areng uuel aastal," kinnitab 
Ross.

Ta lisab, et ministeerium pingutab 
selle nimel, et kõik inimesi puuduta-
vad muudatused oleksid võimalikult 
sujuvad. RABi uueks asukohaks saab 
Tallinnas Pronksi 12, uude kohta ko-
litakse ilmselt kevadel, seni jätkavad 
inimesed töötamist keskkriminaalpo-
litsei hoonetes.

Alavere sõnul on keskkriminaal-
politseil kavas luua kaks uut rahapesu 
tõkestamisele spetsialiseerunud ame-
tikohta. „RAB ja sinna koondunud 
teave on uurijatele tööriistaks ning 
tiheda koostöö jätkumine sõltub kahe-
poolsetest pingutustest. Selleks peame 
vajalikuks võtta uurijate kõrvale töö-
le spetsiifiliste teadmistega inimesed, 
kellel on hea ülevaade valdkonnas 
toimuvast. Need inimesed on edaspidi 
sillaks RABi ja PPA vahel ning tagavad 
koostöö operatiivse toimimise,“ selgi-
tab Alavere.

Leana Loide
kommunikatsioonibüroo

Märten Ross
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Politsei ja ohvriabi katsetavad  
novembrikuust uut lähenemist,   

korraldades vägivallatsejatega 
pro aktiivseid vestlusi. Vestluste ees-

märk on vägi vallatseja esmane nõusta mine, 
et motiveerida teda edaspidi vägivalda vältima. 
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taks oma teo eest vas-
tutuse. Samal ajal 
jätkub ka krimi-
n a a l m e n e t l u s . 
„Ideaal oleks, 
kui inimene jät-
kab regulaarselt 
nõustaja juures 
käimist või sõl-
tuvalt olukorrast 
saab ta suunata näi-
teks sotsiaalprogrammi või 
psühhiaatri juurde,“ sõnas Arumäe, 

kelle sõnul oli asjade üsna 
loogiline jätk, et vestlusi 

hakkasid pidama selle 
aasta maikuus tööle 
hakanud ohvriabi 
vägivallast loobu-
mise tugiliini nõus-
tajad. „Ohvriabil 
oli juba sarnane tee-

nus olemas ning tun-
dus loomulik need as-

jad omavahel ühendada.“
Ohvriabi vägivallast loo-

bumise tugiliini nõustaja Tõnis Palgi 
sõnul on üheks vestluseks arvestatud 
umbes 40 minutit. „Eks tulevikus sel-
gub, mis formaat sõelale jääb, selleks 
seda praegu katsetamegi.“ Praeguseks 
on nõusoleku vestluseks andnud kuus 
kahtlustatavat, kellega on vestlused 
nõustajate poolt läbi viidud. 

Palgi sõnul on mitu inimest nende-
ni jõudnud politseiuurijate kaudu, 
kes on vägivallatsejaile 
andnud tugiliini kohta 
infot, kuid kes pole 
olnud kohapeal 
valmis vestlema. 
„Anname uuri-
jatele tagasisi-
det selle kohta, 
et inimene käis 
ja milline oli tema 
motivatsioon oma 
probleemiga tegelema 
hakata,“ lisas Palgi. Näiteks 
kaks inimest, kes niimoodi politsei 
kaudu temani jõudsid, alustasid kohe 
sotsiaalprogrammis.

Virve Kassi sõnul on nende soov, 
et kui arestimajas on kohtutud esi-
mest korda, jääks kontakt nõustajaga 
kestma pikemalt. „See võib toimuda 
vägivallast loobumise tugiliini kaudu 
telefoni teel või kohapeal nõustajaga 
kohtudes, ent ka juba tugirühmas või 
psühholoogi juures.“
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Proaktiivseid vestlusi kor-
raldades kasutavad nõus-
tajad motiveeriva interv-
jueerimise tehnikat. See 
tähendab struktureeritud 
käsitlust, et saada aru, 

miks on inimene sellisesse 
olukorda sattunud. Samu-

ti on eesmärk kindlaks teha, 
milline on inimese valmidus võtta 

vastutust. „Soovime vestluse käigus 
selgeks saada, mis vägivaldne käitu-
mine inimese arvates üldse on ja mis 
osa sellest tema arvates on tema enda 
võimuses muuta. Kasutame kontakti 
loomiseks ja probleemile keskendumi-
seks avatud küsimusi,“ selgitas Palgi. 
Motiveeriv usutlus põhineb eeldusel, 
et inimene ei muutu ühekorraga, vaid 
sel on teatud spetsiifilised etapid. „Esi-
meses etapis ei tunnista inimene oma 
probleemi. Ta saab küll aru, et teistel 
on temaga probleem, aga ta ei mõista, 
et tema käitumine kedagi kahjustab,“ 
lisas ta.

Motiveeriva intervjueerimise käi-
gus liigutakse üheskoos selles suunas, 
et inimene hakkaks oma käitumist 
tajuma probleemina, kaaluma muu-
tumise plusse ja vanaviisi jätkamise 
miinuseid. Ta hakkab vastutama oma 
tegude eest ning astuma samme vägi-
vallast väljumiseks. „Eesmärk on, et 
ta uusi käitumisviise praktiseerides 

liiguks eemale oma probleemist 
ja saaks käitumise kontrolli 

alla,“ märkis Palgi. 

Kriminaalasja  
tehakse märge 

Lõuna prefektuuri juhtiv-
uurija Kalle Valli sõnul 

on uudse lähenemise siht-
rühmaks just esimest korda 

lähisuhtevägivallas kahtlustata-
vana kinnipeetud seetõttu, et suure 

tõenäosusega soovivad nad vestluses 
osaleda. „Kui meil on pere, kus oleme 
esimest korda vägivalla tuvastanud, 
siis võib motivatsioon edaspidi sellist 
olukorda vältida olla tugevam kui 
juba korduvalt karistada saanud ini-
mese puhul.“ 

Tulevikus võiks Valli arvates sää-
raseid vestlusi pidada nii kõikide lä-
hisuhtevägivalla eest kinnipeetutega 
kui ka nendega, kelle suhtes ei ole 

ENNETUS

ABI 
Kati Arumäe

Tõnis Palgi

Virve Kass

PPA lähisuhtevägivalla koor-
dinaator Kati Arumäe rääkis, 
et esialgu on jaanuari lõpuni 

Tartu- ja Harjumaal korraldatavate 
vestluste sihtrühmaks inimesed, kes 
on esimest korda lähisuhtevägivallas 
kahtlustatavana kinni peetud või üle 
kuulatud. Nendega vestlevad ohv-
riabi vägivallast loobumise tugiliini 
nõustajad Tõnis Palgi ja Roman Krõ-
lov. „Ülekuulamise käigus tutvustab 
uurija seda võimalust ning vestluses 
osalemine on inimese vaba valik. Kui 
ta on nõus, siis tuleb nõustaja 
ning vestleb temaga pärast 
ülekuulamist, misjärel 
ta vabastatakse,“ üt-
les Arumäe. Juhul kui 
nõustajal ei ole või-
malik etteantud aja 
jooksul arestimajja 
vestlema tulla, edastab 
politsei inimese nõusole-
kul tema kontaktid nõus-
tajale edasise kontakti loomi-
seks. 

Vestlus vägivalla toimepanija ja 
nõustaja vahel on konfidentsiaalne 
ning uurijale selle sisu ei edastata. Küll 
annab nõustaja uurijale teada, kas ini-
mesega saadi kontakt ja kas edasine 
koostöö temaga jätkub. Kui vägival-
da kasutanud inimene ei ole kohapeal 
vestlusega nõus, siis annab uurija talle 
kaasa vägivallast loobumise tugiliini 
info, et ta saaks soovi korral mõnel 
muul ajal ohvriabi nõustajaga ühen-
dust võtta. 

Sotsiaalkindlustusameti lähisuh-
tevägivalla nõunik Virve Kass toob 
tüüpilise lähisuhtevägivalla juhtumi 
näite: kell on 1 öösel, naine helistab 
politseisse ning ütleb, et tema mees 
joob ja laamendab; politseipatrull lä-
heb kohale, viib mehe kainenema; 12 
tunni pärast saab mees välja ja läheb 
koju. „Paraku kordub vägivald sellisel 
juhul päris tihti. Et ennetada korduvat 
mustrit, on üks võimalus selle mehega 
rääkida, mis läks valesti ja mida saaks 
järgmisel korral teisiti teha. Nii saaks 
ta tõuke hakata liikuma õiges suu-
nas,“ lausus Kass.

Rootsi eeskuju

Rootsist ülevõetud praktika eesmärk 
on, et inimene saaks võimalikult kii-
resti pärast teo toimepanemist info 
abisaamise võimaluste kohta ja võ-
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kohtumisele. „Mõte on, et see esimene 
kõne aitaks inimesel rahuneda, mõtteid 
korrastada, saada soovitusi ja infot 
abivõimaluste kohta.“ 

Eesmärk julgustada ja 
tunnustada

Tugiliini number 660 6077 võib inime-
seni jõuda erinevaid teid pidi, näiteks 
politsei, kohaliku omavalitsuse või ka 
kriminaalhoolduse kaudu, kui on vaja 
pakkuda inimesele lisatuge. Helistajal 
on soovi korral võimalik jääda ano-
nüümseks. „Ta võib öelda, et ta ei soo-
vi oma nime avaldada, ja me aktseptee-
rime seda,“ sõnas Kass ning rõhutas, et 
nõustaja ja kliendi vahel on konfident-
siaalsus. „See ei ole ülekuulamine ja ini-
mese juttu ei kasutata kusagil tõendina. 
See jääb nõustaja ning kliendi vahele.“ 
Seda siiski välja arvatud juhtudel, kui 
on tuvastatav uue kuriteo toimepane-
mise võimalikkus. „Kui kõne ajal tekib 

kahtlus, et kellegi tervisele ja elu-
le on vahetu oht, siis saame 

selle info anda kohe edasi 
häirekeskusele,“ ütles 
Palgi. Ta lisas, et kui 
inimene räägib mine-
vikus toime pandud 
vägivallast, siis see ei 
ole nii-öelda vahetu 

oht. „Eesmärk ju ongi 
julgustada inimest võtma 

vastutust ja ennetada vägi-
valla kordumist.“

Palgi sõnul on pigem hea, kui ini-
mene räägib ka minevikus toimunust, 
sest siis ilmneb tema valmidus oma 
käitumist muuta ning ta saab koos 
nõustajaga edasi mõelda, mis samme 
selleks astuda. Tema hinnangul on 

üldse menetlust alustatud, 
kuid politsei on välja-
kutse käigus hinnanud 
vägivalla tekke riski 
suureks. „Usun, et 
niisuguse sihtrühma-
ga tegelemine annaks 
ennetuse vaates veelgi 
paremaid tulemusi.“ 
Valli meelest on vägival-
latsejate abistamiseks ka 
seni olnud erinevaid võimalu-
si, kuid alles pärast menetluse lõppu. 
„Ülekuulamise ajal selgitab menetleja 
ka vägivalda soodustavaid asjaolu-
sid, kuid kohe pärast kahtlustatavana 
kinnipidamist ei ole vägivallatsejale 
põhjalikku nõustamist Eestis varem 
pakutud.“ Politseipoolset menetlust 
vestluses osalemine otseselt ei mõjuta, 
kuid kriminaalasja tehakse selle kohta 
vastav märge. 

Riigiprokurör Karin Talviste väi-
tel näitab inimese soov probleemiga 
tegelda ja valmidus talle pakutavat 
abi vastu võtta, et ta tunnistab oma 
tegusid ning on päriselt valmis nen-
de eest ka vastutama. „Puhtsüdamlik 
kahetsus on arvestatav karistust ker-
gendava asjaoluna, ent reaalsed teod 
on märksa kaalukamad kui paljad sõ-
nad kohtusaalis või prokuröri juures.“ 
Seega võib prokurör vestluses osale-
mist arvestada menetlusotsust tehes. 
„Prokurör võib lõpetada menetluse 
kohtueelses menetluses teda kohtuli-
kult karistamata, määrates talle ko-
hustuseks koostöös vägivallast loo-
bumise tugiliini nõustajatega valitud 
sobivaima sotsiaalprogrammi või muu 
mõjusa sekkumise,“ sõnas Talviste. 

Oktoobris toimunud lähisuhtevä-
givalla kuritegusid menetlevate proku-

röride ümarlaual leppisid 
prokurörid kokku üht-

setes menetluspraktika 
põhimõtetes, mille 
hulka kuulub kokku-
lepe teha võimaluse 
korral alati koostööd 
vägivallast loobumise 

tugiliini nõustajatega 
ning suunata vägivallat-

sejaid tugiliini poole pöör-
duma, määrates vastavasisulisi 

kohustusi kriminaalmenetluse lõpeta-
mise korral oportuniteedi või lepitu-
sega.

Kevadest töötab vägi-
vallast loobumise tugiliin

Tänavu 25. mail avas ohvriabi vägi-
vallast loobumise tugiliini, mille nõus-
tajad korraldavad vestlusi. Tugiliini 
avamisel võeti eeskuju eelkõige Suurb-
ritanniast, ent ka näiteks Norrast, kus 
on säärane telefoniliin töötanud 
juba aastaid. 

Kassi sõnul on nii 
sõnumite, nõustami-
se nüansside kui ka 
näiteks telefoniliini 
lahtiolekuaegade as-
jus palju üle võetud 
Suurbritannia perevä-
givallaga tegelevalt or-
ganisatsioonilt Respect. 
Tuge on saadud ka üle-eu-
roopalisest võrgustikust Work 
with Perpetrators, mis on vägivalda 
kasutanud inimeste nõustajate ja toeta-
jate ühendorganisatsioon. Palgi rääkis, 
et niisuguse lühinõustamise eesmärk on 
luua vägivallatsejaga esmane kontakt, 
misjärel kutsuda neid juba näost näkku 

Esialgu on jaanuari 
lõpuni Tartu  

ja Harjumaal korral
datavate vestluste 
sihtrühmaks inimesed, 
kes on esimest korda 
lähisuhtevägivallas 
kahtlustatavana  
kinni peetud või üle 
kuulatud.

Karin Talviste

Kalle Valli
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väga tähtis, et vägivallatse-
ja saaks oma probleemist 
rääkida. Ta selgitas, 
et tüüpiline esimene 
kõne on selline, kus 
inimene ütleb, et ta on 
mures oma vägivaldse 
käitumise pärast. „Pa-
lume siis inimesel rääki-
da, milles see vägivaldne 
käitumine seisneb ja kelle 
vastu ta vägivaldne on.“ 

Mõni räägib, et muutub vägivald-
seks alkoholi juues, teine ütleb, et on 
saanud abikaasalt signaale emotsio-
naalse väärkohtlemise kohta. „Meie 
ülesanne on tunnustada seda, et ini-
mene hakkab ise aru saama, et tema 
teod ei ole olnud õiged,“ lisas Palgi

Tehtud üle saja kõne

Osa kõnesid jääbki ühekordseks, kuid 
on inimesi, kes võtavad tugiliiniga 
ühendust korduvalt. Osa telefonitsi 
esmast nõustamist saanud inimestest 
tuleb aga nõustajaga kohtuma va-
hetult. Riski- ja abivajaduse põhjal 
jäävad tugiliini nõustajad kas ise ini-
mest pikemalt toetama, käies vajaduse 
korral tema kodus, või suunavad ta 
mõneks ajaks näiteks sõltuvusravile, 
tugirühma või individuaalsele psüh-
holoogilisele nõustamisele. 

Palgi ja Krõlov vastavad kahekesi 
tugiliini lühinumbrile. Lisaks sellele 
on neil oma ametitelefonid, kuhu saab 
samuti oma murega pöörduda. Kui 
kõigile neile numbritele tehtud kõned 
kokku liita, on nad tugiliini avami-
sest alates võtnud vastu üle saja kõne. 
Palgi hinnangul on tugiliini numbrile 
helistajatest umbes neljandik tulnud 
nõustajaga kohtuma. Krõlov teenin-
dab rohkem neid kliente, kes helis-
tavad otse tema ametitelefonile, ning 
nendest umbes pooltega on tal loodud 
pikemaajaline kontakt. Suvekuude 
statistika näitas, et ligi pooltel juhtu-
del said inimesed tugiliini kohta info 
politseist ning ülejäänud juhtudel saa-
di teave ohvriabitöötajalt või proku-
rörilt või märgati ise tugiliini numbrit 
veebireklaamides.

Praktika üle-eestiliseks

Põhja prefektuuri juhtivuurija Ege 
Ülendi sõnul on vägivallatseja võima-
liku abivajaduse märkamine sama-

ENNETUS

Ege Ülend

võrd tähtis kui kannatanu 
ja lähedaste abivajadu-

se adumine. „Toeta-
des kõiki osalisi, on 
suurem võimalus, et 
vägivalda jääb vä-
hemaks.“ Arumäe 
meelest on vägivallat-

sejaga kohene tegele-
mine laiemalt võttes üks 

kannatanu kaitsemeetme-
test, sest nii aitame ka vägivalla 

ohvrit. Arumäe selgitas, et proaktiiv-
sete vestluste projekti käigus selgita-
takse head ja vead ning jaanuari lõpus 
tehakse kokkuvõtted. „Selle pinnalt 
saame teha vajalikke muudatusi. Sel-
gub ka see, kas edaspidigi jäävad vest-
lusi pidama tugiliini nõustajad või 

hakkab seda tegema keegi teine.“
Ülendi arvates on suur ootus, et 

uudses lähenemises rakendatav prak-
tika muutub edaspidi politsei igapäe-
vatöö osaks. „Loodame, et testperiood 
on edukas ning selle pinnalt töötatakse 
välja metoodika tulevikuks. Iga võima-
lus, mis võib ära hoida vägivalda ning 
muuta meie kodud turvalisemaks, on 
väga vajalik.“ Kass lisas, et kõige täht-
sam on viia vägivallatsejateni sõnum, 
et vägivaldne käitumine on alati valik. 
„Seda on küll raske muuta, aga selle 
tõttu, et see on valik, on muutus või-
malik. Kui inimene saab tuge, õpib ta 
uusi vägivallavabu käitumismustreid.“

Kristi Raidla 
kommunikatsioonibüroo
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Maailma parim politsei päästab elusid ja tahab 
olla eeskujuks ka keskkonna kaitsmisel.  
Esimesed sammud keskkonnahoidlikkuse poole 
on PPA juba astunud.
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Aasta alguses ajakirjas Procee-
dings of the National Acade-
my of Sciences avaldatud uu-

rimuses tõdesid Potsdami instituudi 
teadlased, et iga uus põlvkond noori 
mõtestab poliitikat varasemast teisi-
ti. Ka hoiakud keskkonna ja säästli-
ku eluviisi suhtes muutuvad. Senisest 

Miks mitte ka kesk  konda?

Rohetiigri avaüritus  
26. augustil Tallinnas Rocca 
 al Mare koolis, kus PPA pea-
direktori Elmar Vaheri kõrval 
osalesid ka (vasakult)  
idufirmade nõustaja Elise 
Sass, Alexela juhatuse liige 
Alan Vaht, Bolti kaasasutaja 
Martin Villig 

PÄÄSTAME EL USID

suuremal määral märgistatakse too-
teid keskkonnasäästlikuks, tarbimine 
väheneb ja taastuvenergia levib üha 
laiemalt. 

Keskkonnateemad mängivad rol-
li ka tänaste noorte tulevase töökoha 
valimisel, mis on piisav põhjus vaada-
ta juba praegu üle asutuste mõtteviis. 

Huvi olla keskkonnaga suurem sõber 
näitas tänavu augustis PPA siseveebis 
korraldatud küsitlus „Kui sageli mõt-
led oma igapäevastes tegemistes kesk-
konna säästmisele?“. Üle poole vasta-
jaist sordib prügi, tarbib teadlikult ja 
mõtleb vee säästlikule kasutamisele. 
Suur osa vastajaist tunnistas, et kuigi 
nad suuri samme veel ei tee, on neil 
keskkonnateemade vastu huvi.  

Inimesed on seega valmis, kuid 
tulevikku vaadates peame mõtlema, 
milline on PPA kui organisatsiooni 
vastutus ja kuidas saaksime nii enda 
logistika, tarbimise kui ka käitumise 
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Kuidas saan mina aidata? 

Tihtilugu jõuavad keskkonnateemad 
küsimuseni, kuidas igaüks meist saab 
aidata kaasa sellele, et tekiks vähem 
prahti, metsaalused poleks prügised 
ning jätkuks piisavalt puhast joogivett. 
Kõige lihtsam on alustada kolmest põ-
hitõest: kasuta vähem vett, tarbi tead-
likult ja vähenda autosõitu. 

Keskmiselt kasutab inimene päe-
vas 100 liitrit vett. Kuigi see kogus 
on aasta-aastalt vähenenud, on seda 
endiselt paljuvõitu. Tarbimist aitavad 
vähendada nii duši all veedetud aja 
lühendamine kui ka kraanivee mitte 
niisama voolata laskmine. Autosõidu 
vähendamisel saab eelkõige lähtuda 
sõidu vajadusest. Palju käimisi võib 
teha autota, näiteks minna ühissõidu-
kiga, tõuke- või tavalise rattaga või 
lihtsalt jala. Kui see pole siiski võima-
lik, mahub autosse rohkem inimesi 
kui ainult juht (ehk ühtib mõne hea 
kolleegiga kodutee?). Et Euroopa Liit 
karmistas tänavu septembris kliima-
eesmärke, mille kohaselt tuleb kärpida 
kasvuhoonegaase 2030. aastaks seni 
kokkulepitust märksa rohkem, tasub 
uut sõidukit valides mõelda elektri- 
või hübriidautole.

Kui kodune veevärk üle vaadatud 
ja autosõidud planeeritud, tuleks pilk 
pöörata prügikastidele, kus praegu va-

Kõige lihtsam on 
alustada kolmest 

põhitõest: kasuta vähem 
vett, tarbi teadlikult ja 
vähenda autosõitu.

Miks mitte ka kesk  konda?

litseb valdavalt kaos. Enim prügi too-
me koju poest plastpakenditena ning 
koduski rändavad banaanikoored ja 
kilekott samasse prügikasti. Teadlik 
tarbimine saabki alguse just poest. 
Osta nii palju, kui sa päriselt sööd, ja 
proovi külmkappi jäänud toiduaine-
test valmistada midagi maitsvat. Alles 
hiljuti selgus, et võrreldes naabritega 
põhjas ja lõunas söövad Eesti inimesed 
harvem eelmisest päevast allesjäänud 
toitu. Kasutatud pakendite hulka on 
lihtne kontrollida katsega: proovi paa-
ri nädala või kuu jooksul koguda kõik 
ühte prügikasti ja vaata, kui suureks 
kujuneb nende kogus lõpuks. 

Uusim süsiniku jalajälje kasvataja 
on digiprügi. Kui esmalt ei suudeta 
kujutleda, kuidas failide pilves hoid-
mine kuidagi keskkonda mõjutab, 
siis näiteks 2009. aastal avaldatud 
viirusetõrje ettevõte McAfee raporti 
põhjal tekkis toona iga päev miljar-
dite rämpskirjade kohaletoimetami-
seks sama palju kasvuhoonegaase, kui 

PÄÄSTAME EL USID
vaates muutuda keskkonnahoidliku-
maks. Suve hakul liitus PPA loodus-
säästlikke praktikasuundi loova et-
tevõtmisega Rohetiiger, kus poolteist 
aastat kestvas projektis osalevad ad-
ministratsioonist Kadi Mäe ja kom-
munikatsioonibüroo. Projektis osa- 
lemine võimaldab PPA-l panustada 
sellesse, et Eesti oleks puhtam riik. 
Esiti küll eelkõige põhjaliku analüüsi 
ja eeltööna, kuid koostöös teiste uu-
ringuga liitunutega ning meie enda ini-
mestega leiame kindlasti nii suuremaid 
kui ka väiksemaid võimalusi muutuda 
keskkonnasäästlikumaks.

KESKKOND

Kommunikatsioonibüroo  
vanemspetsialist Kairi  
Kreek ja administratsiooni  
vanemstaabiametnik  
Kadi Mäe, kes PPAd Rohetiigri  
projektis esindavad
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suudaks tekitada kolm miljonit autot. 
Iga päevaga kasvavad andmemahud 
nõuavad suuremaid serveriruume ja 
energiat nende jahutamiseks. Digi-
prügi vähendamiseks saab teha suur-
koristuse e-postkastis, rakendustes ja 
pilveteenustes. 

Kui ainuüksi PPA inimesed, keda 
koos vabatahtlikega on umbes 6000, 

teevad need väikesed sammud ja 
motiveerivad oma pereliikmeid-
ki, astuks puhtama tuleviku 
poole juba umbkaudu 18 000 
inimest. Suur roll on PPA juh-
tidel, kelle eeskuju motiveerib 
tegudele. Kui juhtide mõtteviis 

näiteks dokumentide printimi-
sel, taara kogumisel-sortimisel, 

keskkonnasäästlike tiimiürituste 
korraldamisel või digilahenduste ka-
sutamisel mõjub positiivselt, tulevad 
teisedki ideedega paremini kaasa ja 
pakuvad ise uusi võimalusi.

Mis on PPA sammud?

PPA tegevuste keskkonnamõjud teh-
ti hiljuti kindlaks Rohetiigri uuringu 
kodutöö tarbeks. Selleks, et näiteks 
patrullteenus toimiks algusest lõpuni 
korrektselt, on vaja teha hulk erine-
vaid samme alates politseiametniku 
otsimisest kuni menetluseni. Osa neist 
sammudest on keskkonnale väiksema 
mõjuga, kuid paljusid neist peab lähi-
tulevikus üle vaatama ja hindama. 

Näiteks tuleb varustuse hanke 
puhul esmalt selgitada välja varustu-

se vajadus, vormistada dokumente, 
valida partnereid, ladustada vorme, 
neid üle anda ja hooldada. Vorme 
hangitakse enamasti kahe kuni kuue 
aasta tagant ning igapäevases kasu-
tuses vormid vahetatakse keskmiselt 
välja kord-kaks aastas. Õnneks ka-
sutatakse vanu vorme tihti edasi või 
antakse koolidesse õppematerjaliks. 
Tänapäeval ei ole vormid veel taaska-
sutatud materjalist ja nende tootmise 

mõju keskkonnale on suur. Samuti 
peab neid kuskil ladustama, mis võtab 
omakorda killukese ressurssi näiteks 
laoruumi küttena. 

Sõidukite puhul tuleb läbida vor-
midega sarnane hange keskmiselt 
kord aastas. Ühe sõiduki keskmine 
eluiga on viis aastat. Kokku on PPAs 
üle 1050 sõiduki, sh haagised, ATVd 
jm. Arvestades, kui palju autosid on 
käibel, mis kütusega need sõidavad 
ning kui palju sõidetakse, tuleb leida 
keskkonnasäästlikumad lahendused, 
ent loodetavasti lisanduvad PPA auto-
parki esimesed hübriidsõidukid juba 
2021. aastal.

Osta nii palju, kui 
sa ka päriselt sööd, 

ja proovi külmkapi 
taganurka jäänud 
toiduainetest valmis
tada midagi maitsvat.

Politseinikuks olemine tähendab 
inimeste aitamist. 
Meile tullakse 

tööle selleks, et ära 
hoida kuritegu-
sid. Ja mis saab 
olla veel pare-
mat, kui lisaks 
sellisele tege-
vusele aidata 
olla keskkonna-
säästlik. Politsei-
nik olla tähendab 
ära teha suuri asju 
ja tekitada turvatunnet, 
mis ongi väga otseselt seotud kesk-
konnamõjudega. PPA on kui suur 
leibkond, kus meist igaühe käitumi-
ne mõjutab nii meie töökaaslaste kui 
ka pereliikmete hoiakuid. Kuna meie 
keskkonna hoidmine muutub aina 
tähtsamaks, tuleb ka igapäevastes 
tegevustes mõelda, kuidas tahame 
liikuda keskkonna päästmise poole. 

Rohetiigri uuringu kohta ei küsi 
keegi, miks seda vaja on. Minu ootus 
ongi saada targemaks, kuulata teisi 
projektis osalejaid ja soetada oskusi, 
millega nügida inimesi jätkusuutliku-
ma käitumise poole. Peame mõistma 
enda mõju, teadma, mida tarbime, 
ning olema eeskujuks kõigile teiste-
legi. Maailma parim politsei päästab 
elusid ja aitab päästa ka keskkonda.

Elmar Vaher

Elmar Vaher: 
Peame olema 
eeskujuks
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Kõik jookseb kokku PPA hoone-
tesse, kus me iga päev liigume, töö-
tame, koosolekuid peame. PPA-l on 
249 hoonet, milles kasutatakse nii 
elektrit kui ka vett ööpäev läbi. Mit-
med üksused uurivad juba praegu, 
kuidas prügi paremini sortida, kuidas 
ja kuhu panna nii biojäätmed, paken-
did, paber kui ka olmeprügi. Niisa-
muti saame vaadata, kui palju vett 
kasutame ning kas ruumist lahkudes 
kustutame tuled. 

Suurematest projektidest käib 
praegu logistikabüroo abiga Kohtla-
Järve hoone sisekujunduse planeerimi-
ne keskkonnahoidlikuks. Ka maja ise 
on liginullenergiahoone, millel on näi-
teks päikesepaneelid. Projekteerimise 
algusfaasis Elva ühishoone puhul otsi-
takse samuti võimalusi, kuidas maksi-
maalselt keskkonda säästa. 

Mitmes jaoskonnas küpsevad 
praegu prügi sortimise ideed. Võetud 
on esimesed hinnapakkumised ettevõ-
tetelt, kes selleks sobilikke prügikaste 
toodavad, vaadatakse üle äravisatud 
kohvitopside ja toidujäätmete hulk. 

PPA-l on suur soov osaleda Uus-
kasutuskeskuse üleskutses korjata 

riideid, jalanõusid, raamatuid ja män-
guasju, mis annetatakse abivajavatele 
peredele. Logistikabüroo on teinud 
praeguseks põhjaliku eeltöö, saamaks 
aimu, kuidas korjamiseks vajalikke 
kaste jaoskondadesse transportida, 
kuhu need paigutada ja mis tingimus-
tel need keskusele tagasi toimetada.

Oluline on muutus 
mõtteviisis

PPA ja Rohetiigri projekti koordinaa-
tori Kadi Mäe sõnul on olulisim hoida 
enda maailmavaade eelkõige uuen-
dustele avatuna ning olla paindlik. 
Prooviuuringusse on kaasatud palju 
erinevaid asutusi ja seega on täpselt 
nii palju ka võtteid, mida saame ise 
rakendada või millest eeskuju võtta. 
„Igat probleemi saab lahendada kas 

Minu hinnangul on PPA juba aas-
taid olnud heas mõttes nagu 
Eesti ühiskonna vedur, sestap ei 

tulnud Rohetiigri projektiga liitumine ülla-
tusena. Arvan, et riik ja ühiskond peavad 
käima käsikäes. Kui saame PPA inimeste 
väärtushoiakute ja keskkonnateadlikuma 
käitumisega aidata vähendada ökoloo-
gilist jalajälge, siis on see hea tunne. Elu 
koosneb ju valikutest ning igati tark on 
mõelda, mida tegu endaga kaasa toob. 
Üks prooviuuringu peamisi eesmärke on 
ühiselt õppida ja teadmisi jagada, ühiselt 
paremat Eestit ja maailma luua. Politsei-
nikuna võtan seda nagu koostöös turva-
lisuse loomist – igaühe panus loeb! Selge 
on, et uue taseme ja teadlikkuse saavu-
tamiseks tulebki asju hakata teistmoodi 
tegema. 

Keskkonna hoidmine teadlikult tar-
bides ja asju taaskäideldes on esmased 
sammud, mida igaüks teha saab. PPAs 
oleme juba põhimõttelise otsuse langeta-
nud, et hakkame jäätmeid liigiti koguma. 
Kahjuks kulub ideest teostuseni natuke 
aega, sest liigiti kogumine on ainult esi-

mene samm jäätmekäitluse ahelas. Pea-
me kogu protsessiga jõudma nii kaugele, 
et kui Lääne-Harju jaoskonna kööginur-
gas pannakse õunasüdamik biojäätmete 
kasti, ei maandu see paberi ja papi hul-
gas, vaid õiges kohas. Selline ring peaks 
toimuma kõigis meie jaoskondades terves 
Eestis. 

Igapäevastest asjadest võivad pat-
rullpolitseinikud kasutada ühekordse-
te kohvitopside asemel termoskruuse, 
kontoritöötajad saavad koguda olme-
prügi ühte suurde kohta, mitte eraldi 
prügikastidesse ning toitlustust tellides 
peab paluma, et toitu ei serveeritaks 
ühekordsetel nõudel. Ka meie head töö-
kaaslased saavad tähtpäevade tähista-
misel seda jälgida. 

Septembris korraldas Põhja majandus-
talitus koostöös SMITiga tööl aegunud ja 
kasutute IKT vahendite kogumise, mille 
jooksul koguti kokku üle 120 seisma jää-
nud vahendi. Aktsiooni tulemusena taas-
kasutatakse kõiki asju, mida saab; üle-
jäänu utiliseeritakse. Tänased küsimused 
puudutavad töö muutumist aina digitaalse-

maks, mis 
tähendab, 
et vähemalt 
osaliselt vähe-
neb paberikasutus 
iseenesest. Teiselt poolt 
peame tähelepanu pöörama digitaalse 
prügi targale käitlemisele. 

Kaugemas tulevikus on päris suured 
ettevõtmised seotud meid ümbritsevaga 
ehk hoonete ja sõidukitega. Nende õn-
nestumiseks tuleb alustada väiksematest 
tegudest ja vaja läheb suuremaid inves-
teeringuid. Proovin ka ise iga päev panus-
tada säästlikku tulevikku: kogun jäätmeid 
liigiti juba aastaid. Oktoobris sai mu maja 
päikesepaneelid ning jälgin äpist, mitu 
puud olen arvestuslikult säästnud või kui 
palju süsihappegaasi emissiooni vähen-
danud. Parandamist vajab veel tõik, et 
iga päev sõidan diiselautoga, kuid nagu 
öeldud, saavadki suured sammud alguse 
väikestest ning ilmselt jääb seegi varsti 
minevikku.

Erkko Piirimägi
Põhja majandustalituse juht

Igaühe panus loeb!
Erkko Piirimägi

aja jooksul, rahaga või lihtsalt rohkem 
inimesi kaasates. Meil on nii palju või-
malusi ja valdkondi, mida arendada. 
Teame, mida tegema peame, kuid ei 
tea täpselt, kuidas see käib,“ selgitab 
Mäe. 

Praegu prindime aastas PPAs ühe 
hektari jagu metsa ehk 56 tonni pa-
berit – see võrdub patrull-laeva Raju 
kandevõimega. Arhiivides on meil 
14 kilomeetri jagu dokumente, neist 
saaksime ehitada Saaremaa Triigi sa-
dama ja Hiiumaa Sõru sadama vahele 
silla. Siiski oleme paberikulu mitme 
riiulikilomeetri võrra vähendanud 
ning tänapäeval antakse näiteks rel-
valuba välja üksnes digitaalselt ja 
dokumente taotletakse samuti aina 
enam iseteeninduses. „Vaja on muu-
ta inimeste mõtteviisi nii, et ükskõik, 
mida me teeme, kaalume ka säästlik-
kust. Mõistame, et kõigis teenustes ei 
ole muudatusi sada protsenti võima-
lik teha, ent iga väiksemgi panus on 
tähtis,“ lausub Mäe. 

Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

Loodetavasti 
lisanduvad PPA 

autoparki esimesed 
hübriidsõidukid juba 
2021. aastal.

KESKKOND
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Nagu paljud teised asjad tuli ka tänavune stra-
teegiakonverents koroonapandeemia tõttu teist-
moodi. Veebi vahendusel korraldatud konverents 
keskendus halbade sündmuste ennetamisele.

Peadirektori asetäitja Krista 
Aasa sõnul sündis #PPA2030 
raames konverentsi „Ennetus 

kui mõtte5“ idee kolleegidega üksmee-
les. Ennetust näeb ta kui võtit, mille 
kaudu organisatsioon areneb: „Kõige 
tõhusam on see, kui meie töö suudab 
halva juhtumise ära hoida.“ Ta ei pea 
ennetust alati inimese teadvustatud 
tegevuseks. See võib olla ka alateadli-
kult astutud samm, mille tulemusel on 
kõigil ümbritsevail turvalisem. Kon-
verentsi korraldama innustaski teda 
soov muuta viisi, kuidas inimesed en-
netusest mõtlevad. Aga korraldamine 
võttis aega, sest maailm oli muutunud 
ja on endiselt muutumas. 

„Koroonaviiruse tõttu kaalusime 
pikalt, kas anname alla või kolime 
ka meie internetti. Saime aru, et hea 
planeerimisega ja teiste kogemustest 
õppides on meil siiski võimalik suur 
projekt edukalt korda saata, lihtsalt 
seekord erinevas formaadis. Veebi pu-
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Ennetus kui

MÕTTE5
Sass Henno, Martin Herem , Victoria Villig 
ja  Tarmo Jüristo strateegiakonverentsil 
kajastatud teemadel arutlemas

Mustamäe-Kristiine piirkonnavanem 
Kelly Miido kaamerate ees esinemas
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pealtvaatajaile intrigeeriv ja inspiree-
riv. Aasa ootus oli, et esineksid ini-
mesed, kellelt esmapilgul ennetuse 
kohta midagi oodata ei oskaks või 
kelle esinemine tekitaks positiivse ül-
latuse või uue vaatenurga avastamise. 
„Tahtsime, et konverentsil osalejad 
mõistaksid, et ennetus ei ole ainult see, 
kui Lõvi Leo lastele õhupalle jagab," 
täiendas Kreek. „Kui kuulaja lahkus 
sellelt konverentsilt kasvõi ühe mõtte-
ga, et ta teeb midagi edaspidi teisiti, et 
ta sai kuidagi targemaks või millegi te-
gemiseks julgust juurde, siis läks minu 
jaoks see üritus korda."

Aas tunnistas samas, et inimeste 
mõtteviisi muutmine on väga pikaaja-
line ja keeruline ettevõtmine ning tu-
lemusi peab vahel ootama aastaküm-
neid. „See konverents on ainult osa 
üldpildist, mis nõuab väga mahukat 
koostööd juhtide ja organisatsiooni 
enda vahel. Selle töö tegelik vili tuleb 
nähtavale alles nende lastes, sest lapsed 
on need, keda kasvatatakse juba vane-
matele õpetatud väärtustega." 

Järgmisel aastal soovib Aas stratee-
giakonverentsi lavale tuua targad ja õn-
nelikud inimesed. Tulevase konverentsi 
teema on tema sõnul juba praegu teki-
tanud inimestes küsimuse, miks huvitab 
ühe inimese õnn politseid. „Üks ajaga 
kaasnenud väga suur väliskeskkonna 
muutus on olnud inimeste suhtumine 
oma elusse ja töösse. Enam ei ole nii, 
et töö käib kaheksast viieni, peale mida 
elab igaüks oma isiklikku elu. Inimeste 
töö- ja eraelu on omavahel aina roh-
kem läbi põiminud. See, millist politsei-
nikku me kümne aasta pärast tänaval 
näha tahame, on praegu meie teha.“

Elis-Marii Viltsin 
kommunikatsioonibüroo

#PPA2030

hul peab leidma võimalusi luua oma 
vaatajaskonnaga kontakti. Loodame, 
et otselülituste tegemisega ja sli.do 
keskkonna kasutamisega suutsime seda 
ka teha,“ meenutas Aas lõpuks 21. sep-
tembril toimunud konverentsi.

Kommunikatsioonibüroo vanem-
spetsialisti Kairi Kreegi arvates oli just 
PPA kui korraldaja kätes, kui huvitav 
üritus tuleb. „Arvutist on raske vaadata 
ühte inimest kohapeal pikalt rääkimas, 
seega oli meie ülesanne muuta konve-
rents visuaalselt põnevaks ja uudseks. 
Näiteks illustreerisime PPA töötajate 
esitusi Joonmeedia joonistustega Power-
Pointi esitluse asemel,“ kirjeldas ta. 

Kui traditsioonilise konverentsi 
puhul on tähtis ruum, kuhu inimesed 
tulevad, siis on telekonverentsil tähtis 
üksnes see, mis jääb pildile. Kuid ker-
kivad uued probleemid. „Olles publi-
kuga ja esinejatega samas ruumis, on 
lihtne teha muudatusi käigult ja öelda 
järgmisele esinejale, et lähed lavale viis 
minutit hiljem,“ märkis Kreek. „Teles 
on pildil kõik väga ilus ja korras, aga 
see, mis pildilt välja jääb, on kaetud 
juhtmete, ekraanide ja elektroonika-
ga. Lisaks peab sekundi pealt tabama 
ajastust, sest kui vaataja ekraanil läheb 
pilt äkki mustaks, siis tema ei tea, mis 
juhtus.“ Kreegi jaoks oli uudne ja teki-
tas veidi ärevust eelkõige otselülituste 
juhtimine prefektuuridesse. Ühel hetkel 
kadus ühendus ühe prefektuuriga, mis-
tõttu tuli asenduseks ruttu valmis saada 
teine prefektuur ning nemad ka õigel 
ajal pilti lasta. „Eks ürituste korralda-
mine sarnaneb paljude PPA tööliinide-
ga, kus ei paista enamasti kõik see töö 
välja, mis ka kõige väiksemate asjade 
sisse läheb,“ lisas ta. 

Kreek ja Aas rõhutasid, et nende 
jaoks oli tähtis, et konverents saaks 

Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist 
Kairi Kreek konverentsi kulisside taga
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Eerik Purgel: „Juba ühe politseiniku heategu 
jätab jälje, mis on kestev.“ 

Kui siseveebist konverentsi infot 
märkasin ja koridori üles pandud 
plakateid nägin, äratasid huvi 

sinna lisatud mustad figuurid. Kui esine-
jaid hakati järk-järgult avaldama, tekkis 
omakorda huvi, kes tuleb järgmisena, 
ja see pani siseveebis konverentsiga 
seotut otsima, eriti nähes Martin Heremi 
ja Sass Henno nime, keda ei osanuks 
üldse oodata. 

Positiivselt üllatas Sass Henno lugu 
sellest, kust probleem tegelikult alguse 
saab. See oli väga mõjutav. Ta on hea 

Kui mul paluti konverentsil kõnel-
da, ei kõhelnud ma kordagi jah 
öeldes. Mulle meeldib esineda ja 

see tundus nii uue formaadi kui ka teema 
tõttu põnev ettevõtmine. Konverentsiks 
valmistudes tahtsin, et minu teema kõ-
netaks vaatajaid. Mulle meenus periood 
Tallinna kesklinna välijuhina. Siis pidin ma 
Tallinna vanalinnas Bermuda kolmnurgas 
peolõvisid taltsutama. Nüüd tegelen piiri-
ülese kuritegevusega, kus salasuitsulaa-
dungeid metsa peidetakse ja illegaalsed 
migrandid Eestisse tulla üritavad. Nende 
tööde sisu on üksteisest väga erinev, aga 
minu eesmärk ei ole muutunud. Olen en-
diselt lahenduste otsija ja probleemide 
allikate leidja.

Ennetus algab usalduse loomisest 
meie endi inimestes. Kui näeme vanemat 
inimest raske kotiga või ema lapsevank-
riga proovimas bussile saada, tõttame 
appi. Alustades sellistest väikestest as-
jadest, jõuame lõpuks punkti, kus abi 
osutamine muutub mõlemapoolseks. 
Saame meile usaldatud infoga teha oma 
tööd kiiremini ja tõhusamalt. Niisuguse 
koostöö loomiseks ei ole meil vaja erili-
si oskusi, me peame lihtsalt märkama. 
Juba ühe politseiniku heategu jätab jälje, 
mis on kestev. Vahel on hea meenutada, 
et me ei pea tööd tegema hambad ristis 
üksinda. Kui on näha võimalust kaasata 
kellegi abi, ka PPA-väliselt, kasutagem 
seda. Tehes teiste organisatsioonidega 
koostööd, anname ka neile võimaluse 
kogeda midagi uut ja valmistuda erineva-
teks olukordadeks.

Oleme pikka aega pakkunud abi 
kolmanda maailma riikide migrantidele. 
Selle toe osutamise kaudu aitame ka 
ennast, kui kuuleme kogemusi politsei-
tööst mujal maailmas. Nende teadmis-
te ja inimeste kogemuste põhjal saame 
teha PPA tööd ainult paremaks ja are-
neda positiivselt. Samuti aitab niisugune 
suhtumine mõista inimeste motivatsioo-
ne, mis aitab omakorda meil nendega 
ennetavalt käituda.

Kaamera ette astudes kiilusin alguses 
täielikult kinni, sest nägin ennast moni-
torist ja ei osanud esimesel paaril minutil 
keskenduda. Kuna mina tulemust ei kuul-
nud ega näinud, oli lõpuks, kui kaamera 
kinni läks, pentsik tunne küll. Ongi läbi? 
Kõige veidram selle kogemuse puhul oli 
ilmselt see, et ma ei saanud kuulajailt va-
hetut tagasisidet.

Ida prefektuuri piiri- ja 
migratsioonijärele-
valvetalituse juht

Eerik Purgel 

Ida prefektuuri  
kriminaalbüroo juht

Rainet Juuse 

esineja ja see oli kindlasti üks esitlus-
test, mis jäi meelde. Piirkonnavanema 
Kelly Miido ettekanne, kuidas meie töös 
peab vahel süvenema algsest problee-
mist kaugemale, jäi samuti meelde ja 
pani mõtlema. Ago Leisi ja Andris Viltsi-
ni nägemine esinejate reas oli muidugi 
just töö seisukohalt huvitav, sest oleme 
sama tööliini peal. Kriminaalbüroos on 
ennetus tihti teema, millest me teadli-
kult palju ei mõtle. Pärast konverentsi 
arutasime kolleegidega, mida meie 
üldse teha saame. Kui mõtlema haka-
ta, siis ei ole meiegi sellest puutumata. 
Näiteks on meil suureks teemaks nar-
kootikumidega seotud ennetustööd, 
käsi on seal sees ja me panustame 
sellesse. 

Rainet Juuse

Eerik Purgel
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Kelly Miido:  
„Piirkonnapolit

seinikul on justkui  
vaja kaheksat kätt: 
lisaks politseitööle  
on ta sotsiaaltöötaja, 
lastekaitsetöötaja, 
jurist, nõustaja, psüh
holoog ja vahel ka  
asendusema täiskas
vanud inimestele.“ 

Mustamäe-Kristiine 
piirkonnavanem

Kelly Miido

Aruteludest jäi kõlama, et kõige roh-
kem loob turvalisust ärahoitud süüte-
gu või õnnetus. Ennetus ei ole midagi 

eraldiseisvat, vaid olemuslik osa kõigi meie 

Idee inimeste ees kõnelda võib sind hir-
mutada, aga kui võimalust pakutakse, 
võta see vastu. Avaliku esinemise ko-

gemus on suurepärane võimalus ennast 
arendada, õppida enda hääle ja keha-
keele kohta nii mõndagi ja saada julge-
maks. See oli minu jaoks esimene kord 
nii suurele rahvahulgale esineda, ja kuigi 
väike närv oli sees, piisab tavaliselt paa-
rist naerusuust, kes esinemise ajal vastu 
vaatavad. Seetõttu ei heidutanud mind ka 
kaamerale esinemine.

Piirkonnapolitseinikul on justkui vaja ka-
heksat kätt: lisaks politseitööle on ta sot-
siaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, jurist, nõus-
taja, psühholoog ja vahel ka asendusema 
täiskasvanud inimestele. Tööliinil tekkinud 
juhtumid tunduvad tihti lihtsad, näiteks kas 
on naabrid omavahel tülli läinud või laseb 
keegi liiga valjult muusikat. Mis seal siis nii 
keerulist on? Lihtsalt leppige ära või pange 
muusika vaiksemaks ja kõik on jälle korras. 
Probleemi allikas võib aga ulatuda pal-
ju kaugemale. Sellega tegelemine ja selle 

märkamine on pikaajalised protsessid, mis 
nõuavad motivatsiooni. Olles situatsioonis, 
kus lõppu ei paista tulevat, võib see soo-
tuks kaduda. Seetõttu pean vajalikuks, et 
me väljendaksime enda ideid. 

Mind on alati võlunud droonid. Need 
on minu meelest imelised leiutised, mis 
pakuvad nii palju võimalusi sõjalistest la-
hendustest hologrammideni. Kui tekkis 
võimalus kaasata neid oma töös, tundsin 
tõesti, et mu unistus on täide läinud. Lu-
gematuid tunde kortermaja katusel kül-
metada ning drooni seirata ei väsitanud 
ega tüüdanud mind, sest sain ühendada 
oma töö ja hobi. Peale seda pidasid mind 
mitu korda kinni kolleegid, kes ütlesid, et 
mu silm jälle särab. Säärane erakordsus 
oma huvisid töösse kaasata on PPAs 
väga reaalne võimalus ja see saab tegeli-
kuks ainult oma ideid väljendades.

See on ka põhjus, miks mulle meeldib 
lause „Kui sa armastad seda, mida sa 
teed, ei pea sa töötama päevagi oma elus“. 
PPAs on igal inimesel võimalus ühendada 
see miski enda tööga. Vahet ei ole, kas see 
on sport, tehnika, loomingulisus või suht-
lus. Küsimus ei ole, kas me saame, vaid 
kuidas me saame. Leia enda motivatsioon 
ja aita teistel nende motivatsiooni ellu viia!

töödes. Meil on vaja mõtestada oma edasisi 
tegevusi sel moel, et pärast saavad nii PPA 
töötajad kui ka meid aidanud inimesed öel-
da, et tehtud on õiget asja. Oluline on pla-
neerida tegevusi, mis põhinevad analüüsil 
ja olukorraülevaatel, ning eelkõige viia ellu 
mõjupõhist tööd. Oleme hakanud teadlikult 
rakendama tõenduspõhiseid seisukohti, 
millega väldime tegutsemist õhina põhjal. 

Üks suur osa sellest protsessist hakkab 
meie töös olema korraldatud tegevuste 
mõju hindamine. Niisugust tagasivaadet 
tehtud tööle on vaja pärast iga eesmärgi 

saavutamist, et veenduda, kuidas ees-
märgini jõuti. Juhul kui tegevuskava mõju 
pole tuntav, tuleb järgitud sammud üle 
vaadata ja vajaduse korral uuesti teha.

Nagu Eerik Purgel on öelnud, peame 
tundma oma sihtrühma ehk teadma, keda 
ja kuidas me saame enda tegevustega ai-
data. Kui on teada, kes on meie sihtrühm, 
peame leidma viisi olla seal, kus on nemad, 
et saaksime näha oma töö tulemusi. See 
võib nõuda meilt uute keskkondade kasu-
tuselevõttu, näiteks peame pöörama roh-
kem tähelepanu virtuaalsele valmisolekule. 

Ennetuse ja süüteo- 
menetluse juhtiv- 
korrakaitseametnik

Nurmely  
Mitrahovitš  

Kelly Miido

Nurmely Mitrahovitš

#PPA2030
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Suur osa meist on sel aastal kogenud tavalisest enam muutusi, ebamää-
rasust ja pingeid. Kuhjuv stress võib olla vallandajaks nii füüsilise kui ka 
vaimse tervise haigustele. Kuidas muutustega kohaneda ning ebamää-
rasustega toime tulla nõnda, et meie keha ja vaim sellest ei kannataks? 

Kontorist kodukontorisse

PPA on palunud kõigil, kel võimalik, 
maksimaalselt ära kasutada kodu-
kontoris töötamise võimalust, kus 
tasakaalu leidmine töö ja eraelu 
vahel ei pruugi olla lihtne. Seetõt-
tu on vaja seada piire ja planeerida 
enda tegevust. „Paika tuleks pan-
na päevaplaan ning igapäevaru-
tiinid, nagu ärkamine, uinumine, 
söömine, liikumine, töötamine ja 
muud meeldivad tegevused, ning 
seda peaks küllaltki kindlalt jär-
gima,“ rääkis Oidermaa rutiinide 
olulisusest. 

Arvestama peaks, et erilistes 
oludes ei pruugi olla võimalik töö-
tada samas tempos kui tavaliselt 
ning enda vastu tuleb lahke olla ka 
siis, kui ei saa tehtud 
kõike seda, mis ka-
vandatud oli. „Kui 
tundub, et tegemisi 
on liiga palju, siis tu-
leks teha neist nime-
kiri ja tõsta ettepoo-
le need ülesanded, 
mis on eriti tähtsad 
ja vajavad kohest 
tähelepanu. Ära ei 
tohi unustada seda, 
et päevas tuleb võtta 

Ära häbene oma

Anna-Kaisa Oidermaa on kliini-
lise psühholoogina tegutsenud 
15 aastat ning ta on käima lü-

kanud portaali peaasi.ee, mille tegev-
juht ta on senini. Peamiselt on Oider-
maa keskendunud küll noortele, kuid 
kogu kevadine ja praegune teadmatus 
võib tekitada stressi, segadust ja hirmu 
kõigis meis. 

Oidermaa sõnul on teadmatuse ja 
ebamäärasusega toimetulek üks suu-
remat sorti vaimujõudu nõudev üles-
anne, kuid siin kehtib paar põhimõtet, 
millest võiks kasu olla ka politseinike-
le. „Üks neist on see, et ebamäärasuse-
ga tuleb leppida. Meie võimsuses ei ole 
muuta maailma otseselt stabiilsemaks 
ning muutlikud ajad seisavad para-
tamatult veel ees, kuid eristada võiks 
seda, mida me saame seoses viiruse 
levikuga teha ja mida mitte,“ lausus 
Oidermaa. Terviseameti soovitused – 
pesta käsi, kanda maski, hoida füüsi-
list distantsi ja koju jääda, kui ollakse 
haige – on need, mida saame teha, et 
ennast ja teisi hoida. Oidermaa lisas, 
et samal ajal peab meeles pidama, et 
pidev muutustega kohanemine nõuab 
meilt energiat ja enda vastu ei tohiks 
olla liiga nõudlik. „Peale viiruse levi-
ku tõkestamise peame hoolitsema selle 
eest, et aega jääks ka puhkamiseks ja 
lõõgastuseks ning suhete hoidmiseks.“

MURESID

TERVIS
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ka enesele aega ning tegutsemises tuleb 
teha pause, näiteks 25 minutit tegut-
seda keskendunult ning 5 minutit teha 
pisike sirutus- ja lõõgastuspaus,“ ütles 
Oidermaa. 

Kodukontoris töötades on töö- ja 
eraelu piiride kadumise kõrval teiseks 
ohuks vaimsele tervisele üksi jäämise 
tunne. Kuna üle videosilla võib suht-
luse kvaliteet kannatada, siis on eriti 
tähtis kolleegidega kontaktki hoida ja 
uurida, kuidas kellelgi läheb. „Näiteks 
võiks meeskonnad teadlikult veebi-
koosolekutel võtta kasvõi 15 minutit 
selleks, et anda ülevaade, mismoodi 
keegi toimetab, mis on raske ja mis 
rõõmu valmistab. See kinnitab mei-
le, et me ei ole uudses olukorras üksi, 
ning annab märku, et meid on toeta-
mas head kolleegid,“ sõnas Oidermaa 
ja lisas, et ühiselt võiks läbi arutada ka 
vaimse tervise hoidmise põhimõtted 
– julgustada liikumist, suhelda sõbra-
likult ning jagada häid emotsioone ja 
huumorit. 

Pikad tööpäevad ja 
töökoormuse kasv – 
läbipõlemine?

Läbipõlemise märgid on 
näiteks kurnatustunne, 
kiire ärritumine, kesken-
dumisraskused, motivat-
sioonipuudus, küünilisus ja 
erinevad kehalise tervise mär-
guanded. Oidermaa meelest 
on läbipõlemise risk suurem 
neil, kes on harjunud end pi-
dama tugevaks, toimekaks ja 
kõigega hakkama saajaks. „Kui 
pingeid kuhjub nii ühiskonnas 
laiemalt kui ka enda sees ja töö-
koormus kasvab, on just neil, kes 
ei ole harjunud aega maha võtma 
või abi küsima, raskem taibata, et 
nüüd on selleks päriselt vajadus,“ sel-
gitas psühholoog. Kolleegid peaksid 
märkama abivajajat ja olema toeks 
ning vajaduse korral soovita-
ma pöörduda spetsia-
listide poole, et 
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saada abi. „Ka ise saab palju ära teha, 
et hoolimata tempost leida kasvõi jõu-
ga aega puhkamiseks, lõõgastumiseks 
ja vahest ka prioriteetide läbimõtle-
miseks. Läbipõlemisest aitab hoiduda 

tervislik ja regulaarne toitumine, pii-
sav magamine ning liikumine, et teha 
midagi värskendavat või rõõmusta-
vat,“ nentis Oidermaa.

Uued tööülesanded ja ootamatud 
probleemid mõjutavad samuti meie 
vaimset heaolu. Need võivad sage-
li olla küll põnevad ja motiveerivad, 
aga kui organism on muutuste tõttu 
pidevas stressiseisundis, siis tekib pa-
ratamatult nii vaimse kui ka füüsilise 
tervise muresid. „Kui stressi on liiga 
palju, tekib tunne, et enam ei taha 
ega jaksa ühegi muutusega koha-
neda. Selleks, et tugev olla, tuleb 
ennast hoida ja lähtuda samadest 
põhimõtetest nagu läbipõlemise 
vältimise puhul,“ selgitas Oider-
maa.

Kas mu vaimne 
tervis vajab tõesti 
tähelepanu?

Oidermaa väitel on mitu märki, 
mis viitavad sellele, et vaimne 

tervis vajab tähelepanu. Mõ-
nikord märkab inimene 

ise, et enesetunne on 
muutunud, aga vahel 
hakkab see silma lä-
hedastele või kollee-
gidele. Kõige kergem 
viis, kuidas aru saada, 
et vaimne tervis vajab 
tähelepanu, on see, kui 
unerütm on juba pike-
mat aega paigast ära. 
„Kui uinuda on raske, 
uni läheb liiga vara ära 

Anna-Kaisa Oidermaa
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või uni ei tundu kosutav, siis on see 
üks tunnustest, et vaimne tervis va-
jab tähelepanu. Samuti on muutused 
söögiisus ja suhtluses tihti märgiks, et 
midagi tuleb vaimse tervise heaks ette 
võtta,“ selgitas Oidermaa. 

Tavaliselt on tema sõnul hea oma 
muutunud enesetundest kellegagi rääki-
da, kas siis oma lähedastega või ka spet-
sialistidega. „Kindlasti ei tasuks seda hä-
beneda. Kui kohe rääkida ei soovi, siis 
võib ka näiteks teha mõne testi peaasi.
ee lehel või konsulteerida e-nõustajaga. 
Nõu saab pidada perearstiga, kellega 
võib läbi arutada muutunud enesetunde 
võimalikke kehalisi põhjuseid. Oluline 
on alustada vaimse tervise raskustega 
tegelemist, et tagasi saada motivatsioon 
ning vabaneda pingetundest.“

Oidermaa rõhutas, et esiti võib ini-
mesel tekkida soov oma mured enda 
teada jätta, mis võib vaimse tervise 
probleeme süvendada. „Üksildust on 
uuringutes peetud suuremaks tervise-
riskiks kui suitsetamist. Seega võiks 
läbi mõelda ja siiski kellegagi lähikon-
nast kontaktis olla. Alati ei pea alusta-
ma kõige raskematest teemadest, ent 
ka põgusalt teistega ühenduses olemine 
võib abiks olla,“ julgustas Oidermaa 
enda muredest ja rõõmudest rääkima. 

Organisatsioon saab oma inimeste 
hoidmiseks nii mõndagi teha. Esimese 
sammuna lähtutakse sellest, et vaim-

PPA peakaplan 
Valdo Lust:  
Paluge abi kohe

Lisaks psühholoogilisele nõus-
tamisele võib ükskõik millise 
murega julgelt pöörduda PPA  

kaplanite poole. Kui kaplan ise aidata 
ei saa, siis püütakse koostöös leida 
see abi, mis inimese muret leeven-
daks. Oluline on meeles pidada, et 
inimene ei ole kunagi üksi, isegi kui 
tunne on vastupidine. Põhiline on mit-
te jätta abi küsimist viimaseks lahen-
duseks, vaid rääkida oma muremõte-
test juba varakult.

Kaplanite poole saab pöörduda 
ka anonüümselt, võttes nendega 
otse ühendust. On tavaline, et koh-
tumiseks lepitakse koht kokku väl-
jaspool PPA hooneid. Tähtis on, et 
inimene tunneks end mugavalt. Ka 
me ise oleme kabinetist palju väljas 
ja püüame olla võimalikult nähtavad. 
Ringi liikudes leiamegi neid, kes va-
javad nõu.

Rõhutan, et lisaks füüsilisele tuge-
vusele ja vastupidavusele on vaja ka 
vaimselt ellu jääda. Arusaadavalt on 
füüsilisele poolele kergem tähelepanu 
juhtida, sest seda näeme kohe. Vaim-
set tervist on palju raskem märgata ja 
teadvustada, kuid me ei tohi ära unus-
tada, et ühtemoodi tähtsad on mõle-
mad.

Abi allikad 
l peaasi.ee
l hingeabi telefon 

116 123
l ohvriabi telefon 

116 006
l perearst

ne tervis on oluline. Organisatsiooni 
toimimine eeldab, et kõik tunneksid 
end töökeskkonnas piisavalt hästi. 
Vaimsele tervisele tähelepanu pööra-
mine ongi üks tähtsatest aspektidest, 
et inimesed end hästi ja turvaliselt 
tunneks. „Hea oleks, kui organisat-
sioonis on strateegia, kuidas vaimset 
tervist hoitakse. Seal võiks olla nii 
psühholoogilise abi võimaldamine 
kui ka stressijuhtimise ja vaimse ter-
vise esmaabi koolitused. Sõnastatud 
võiksid olla kriisiplaanid juhuks, kui 
mõne kolleegiga või tema peres leiab 
aset traumeeriv sündmus või oota-
matu elust lahkumine – millist tuge 
pakutakse ja kes seda teeb,“ rõhutas 
Oidermaa aspekte, kuidas saab or-
ganisatsioon enda inimeste vaimset 
tervist hoida, rääkimata sellest, et ka 
väiksemates meeskondades arutataks 
läbi põhimõtted, mida tehakse iga 
päev selleks, et vaimset tervist hoida.

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo

Kaplanaadi juht Valdo Lust:  
5330 8489  
valdo.lust@politsei.ee
Lõuna prefektuur

Kaplan Tuuli Raamat 
523 6270
tuuli.raamat@politsei.ee
Lääne prefektuur

Kaplan Ago Rand 
5302 5444 

ago.rand@politsei.ee
Ida prefektuur

Kaplan  
Priidu Ellam 
5190 9275
priidu.ellam@
politsei.ee
Põhja prefektuur

Organisatsiooni 
toimimine eeldab, 

et kõik tunnevad end 
töökeskkonnas  
piisavalt hästi.
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Oktoobrikuus tähistati üleilm-
set vaimse tervise päeva. PPAgi 
keskendus sellele, miks on vaja 

hoolitseda selle eest, et keha kõrval on 
terve ka hing. „Kui inimesel tekivad 
füüsilised haigustunnused, pöördub ta 
enamasti enda ravimiseks arsti poole. 
Nii peaks olema ka psüühiliste murede 
korral. Sellele terve oktoobrikuu jook-
sul rõhusimegi erinevate huvitavate lu-
gude kaudu,“ selgitas Herdis Jensen. Ta 
avaldas lootust, et vaimse tervise kuu 
raames ilmunud lood panevad meie 
inimesed mõtlema sellele, kuidas enda 
vaim terve hoida. „Vaimne ja füüsiline 
tervis käivad käsikäes. Kui vaimne pool 
on paigast ära, siis tekivad ka kehalised 
mured ja probleemid, näiteks maga-
matus, isutus, tuju langus. Et inimesed 
oleksid rõõmsad ja teotahtelised, peab 
nende hing olema terve.“

Töö PPAs esitab töötaja tervisele ja 
füüsilisele võimekusele suuri nõudmi-
si. Eelkõige puudutab see politseiamet-
nikke, kuid oluline on ka tugiteenuse 
töötajate hea tervis. Töövõime pika-
ajaliseks säilimiseks on vaja regulaar-
set kehalist treeningut, sest füüsilise 
vormi hoidmine ja sellesse panusta-
mine toetab ka vaimset tervist. „Igas 
suuremas PPA hoones on olemas jõu-
saalid. Need ei ole küll suured, kuid 
siiski on seal võimalik end füüsiliselt 
aktiivsena hoida. Lisaks saab PPA 

Kuidas minna 
tööandja kaudu 
nõustamisele?
Selleks, et minna tasuta nõusta misele, 
võta ühendust vahetu juhi, kaplani, per-
sonalitöötajate või töökeskkonnaspet-
sialistidega. Nõustamisteenust võib 
kasutada nii palju, kui soovi on, kordi 
ette seatud ei ole. Oluline info on see, 
et anonüümseks jäädakse igal juhul; 
ei ole vahet, kelle kaudu ja kuidas end 
nõustamisele registreeritakse. 

PPA soov organisat-
sioonina on tagada,  
et meie inimesed  
oleksid õnnelikud ja 
terved. Töökesk-
konna juhtivspetsia-
listi Herdis Jenseni 
sõnul on selle jaoks 
vaja hoolitseda  
nii vaimse kui ka  
füüsilise tervise eest. 

meeskond kaks korda nädalas tren-
ni teha ka töö ajal. Kes aega suudab 
leida, võiks seda võimalust kasutada. 
Usun, et end aktiivsena hoides on meie 
vaimne tervis palju tugevam,“ rääkis 
Jensen ja lisas, et eri jaoskondades 
toimuvad instruktorite eestvedamisel 
majapõhised treeningud. Samuti on 
PPA-l koostöölepped ujulate ja mõnin-
gate spordiklubidega ning rentida saab 
erinevaid spordisaale.

Vaimse tervise eest hoolitsemi-
se jaoks pakub PPA oma inimestele 
erinevaid nõustamisvõimalusi, mida 
keerulistest olukordadest ülesaami-
seks kasutada võib. Pöörduda saab nii 
kaplanite kui ka koostööpartneritest 
psühholoogide poole. „Eelmisel aastal 
kasutasid töötajad nõustamise võima-
lust ligikaudu 230 korda, sel aastal on 
see arv juba üle 300,“ sõnas Jensen. 

Jenseni väitel on lõppev aasta ol-
nud kõigile tavapärasest raskem. Kee-
rulisemaks muudab olukorra ähmane 
ülevaade sellest, mis saab edasi. „Iga 
päev võiks teha midagi sellist, mis 
teeb hingele rõõmu. Kipun seda ka ise 
tihti unustama, kuna töökoormus on 

meeletu, kuid püüan end parandada. 
Peame andma oma vaimule toitu, et 
olla õnnelik ja terve. Kui vaim jääb 
toiduta, mõjutab see meie keha. See-
tõttu olge aktiivsed, toituge korrali-
kult, magage palju, hoidke oma vaim 
terve ja ärge kartke vajaduse korral 
abi küsida,“ lisas töökeskkonna juh-
tivspetsialist.

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo

Vaimne ja füüsiline  
tervis käivad käsikäes

TERVIS

Herdis Jensen
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Nüüdseks üle poole aasta on Politsei- ja Piirivalveametis 
ette valmistatud taktikalise rühma abipolitseinikke, 

kelle peamine ülesanne on reageerida  
ressursimahukatele  

sündmustele.

UUS JÕUD
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tada politseid avaliku 
korra tagamisel res-
sursimahukatel sünd-
mustel, loodi need 
üksused regioonides 
operatiivkeskuste alla. 
Puki sõnul lähtuti tak-
tikaliste abipolitseini-
ke puhul samadest põ-
himõtetest nagu kõigi 
teiste abipolitseinike 
puhul. „Kui näiteks abipolitseinik on 
spetsialiseerinud ennetusele, siis kuu-

lub ta nii-öelda ühte perre 
jaoskonnas tegutsevate 

sama valdkonna polit-
seinikega. Kui abipo-
litseinikul on krimi-
naalpolitsei tegevuste 
vastu suurem huvi, 
siis on ta piltlikult 
öeldes kriminaalpolit-

seinike hingekirja kuu-
luv vabatahtlik,“ lausub 

ta.

Valiti väga hoolikalt

Lõuna prefektuuris taktikalise rüh-
ma liikmete värbamise eest vastuta-
nud vanemkorrakaitseametniku Ly 
Brikkeli väitel kuulub üksusesse 28 
meest ja 4 naist. „Nüüdseks on rühm 
formeeritud ning kõik praegused liik-
med on läbinud ka massiohje. Tihe-
da treeningprogrammi alusel saavad 
nad põhjaliku väljaõppe ja vajaliku 
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meeskonnana tegut-
semiseks ning tak-
tikaliste ülesannete 
täitmiseks,“ teatab 
Brikkel, kelle sõnul 
on taktikalise abi-
politseinike rühma 
liikmete leidmine 
järjepidev protsess, 
sest põhjalikuma 

väljaõppe ja eriettevalmistusega abi-
politseinikud on potentsiaalsed kan-
didaadid politseiametnikeks. Viimase 
poolaasta jooksul, mil on värvatud 
taktikalise rühma liikmeid, on nii mõ-
nigi abipolitseinik edasi politseinike 
ridadesse liikunud. Värbamise käigus 
on esialgseid nõudeid märgatavalt 
pehmendatud, kuid uute kandidaatide 
leidmine pole sugugi lihtne.

„Ühelt poolt ei saa vabatahtlikku 
kriisireservi üles ehitada neile inimes-
tele, kes kriisisituatsioonis nii või naa 
oma argitöö või vabatahtliku panu-
se tõttu riiki ja meie inimesi kaitsma 
peaks. Teiselt poolt selgus värbamise 
käigus, et pelgalt kuulutuse ja reklaa-
miga ei jõua me soovitud sihtrühmani 
ning uute kolleegide otsimisel võivad 
saatuslikuks saada ka meie esitatud 
nõuded kandidaadile,“ tõdeb Brikkel. 
„Näiteks esitatakse suuremad nõud-
mised füüsilisele vormile ning ka ke-
halistele katsetele. Taktikalise rühma 
abipolitseinik peab 3000 meetri jook-
sule lisaks sooritama normide järgi 

VABATAHTLIKUD

Leena Pukk

Taktikalise abipolitseinike rüh-
ma moodustamine on pisike, 
ent märgiline samm lähemale 

eesmärgile kasutada eriliste oskustega 
abipolitseinikke varasemast sihipära-
semalt. Lõuna ja Põhja prefektuuris 
on rühmad juba komplekteeritud, 
värbamine käib hooga ka Lääne re-
gioonis. Viimased kuud on esimestele 
rühmadele möödunud õppimise, tree-
nimise ning meeskonnaks kasvamise 
tähe all.

PPA vabatahtlike töö teenuse oma-
nik Leena Pukk märgib, et 
kuigi vabatahtlike kriisire-
servist on räägitud juba 
mõnda aega, tekkis 
ilmne vajadus erivälja-
õppega abipolitseini-
ke järele kevadel, mil 
PPA kanda sai ühtäkki 
tavapärasest oluliselt 
enam erinevaid lisaüles-
andeid. „Paralleelselt selle 
vajadusega tuli PPA-le Sise-
ministeeriumist ülesanne värvata 
kriisireservi loomiseks esialgu 70 abi-
politseinikku, kelle põhiülesanne on 
toetada politseid avaliku korra taga-
misel ressursimahukatel sündmustel,“ 
lisab Pukk. Taktikaliselt ettevalmis-
tatud üksuste moodustamine on üks 
osa Siseministeeriumi laiemast stra-
teegiast, millega soovitakse senisest 
tõhusamalt lahendada siseturvalisuse 
olukordi.

Et nende peamine ülesanne on toe-
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VABATAHTLIKUD

huvi sihipärane treeningprogramm 
ning tavapärasest erinev ettevalmistus. 
„Rühmajuht ja instruktorid on meile 
välja töötanud läbimõeldud ja küllalt-
ki pikaajalise koolituskava, mille raa-

mes me käime vähemalt korra 
nädalas ühiselt treenimas ja 

valmistumas, et saavuta-
da meeskonnana ühtne 
tase ning oskus ühiselt 
tegutseda,“ kirjeldab 
Sten. 

Kuigi keskmisest 
erilisem ettevalmistus 

ning võimekus ressursi-
mahukatele sündmustele 

reageerida võivad sellest 
üksusest jätta mulje kui mingist 

iseäranis karmist löögirusikast, arvab 
Sten, et võrdselt tähtsad on nii osku-
sed, teadmised kui ka mõistuse hääl. 
Parim lahing on tema sõnul ikkagi pi-
damata lahing.

Üksus kui 
jalgpallimeeskond

„Et taktikalise rühma abipolitseinikud 
oleksid valmis politseinike kõrval rea-
geerima ressursimahukatele sündmus-

kätekõverdused ja istessetõusud. Füü-
silise vormi kõrval ei ole vähem oluli-
ne ka vaimne pool ehk stressitaluvus, 
analüüsivõime ning isiksuseomadused 
meeskonnatööks, mistõttu on värba-
mises väga tähtsal kohal vestlusvoor. 
Paraku tuleb tõdeda, et Lõuna prefek-
tuuris on saanud just nimelt vestlus-
voor paljudele kandideerijatele komis-
tuskiviks."

Parim lahing  
on pidamata lahing

Kevadel Lõuna prefektuuris abipolit-
seinikuna alustanud Sten jõudis po-
litseiperre peamiselt seetõttu, et tema 
varasemad kokkupuuted politseiga 
olid olnud väga positiivsed, tööala-
selt oli kõikidest talle antud lubadus-
test põhjalikult kinni peetud. Oluliste 
märksõnadena toob ta esile operatiiv-
suse, koostöövalmiduse ja elurõõmu. 
Otsustava tõuke abipolitseiniku aval-

duse esitamiseks andis kusjuures PPA 
peadirektor Elmar Vaher kevadel, kut-
sudes üles abipolitseinikuks hakkama. 
„Mõtlesin siis, et miks ka mitte. Mu 
esmane eesmärk politseiperega va-
batahtlikuna liitudes oli kaasa 
lüüa kommunikatsioo-
nibüroo tegemistes ja 
meediasuhtluse korral-
damises, sest see on 
mu põhiline oskus 
ja kutsumus, kuid 
leidsin end ühtäkki 
Ly Brikkeli mahitusel 
hoopiski taktikalise 
abipolitseinike rühma 
liikmena,“ räägib Sten. 

Steni sõnul on abipolitsei-
nikuks saamine olnud väga põnev, 
ent küllaltki pikk teekond. Kuigi ta 
pakkus end appi vahetult viiruskriisi 
alguses, sai temast ametlikult abipo-
litseinik alles kriisi lõppedes. Nüüd 
on Sten taktikalise abipolitseinike 
rühma liige. Kohe esimesest hetkest 
köitis teda selle üksuse puhul tõik, 
et taktikalise rühma abipolitseinikud 
tegutsevad nii õppides kui ka hiljem 
juba päriselt sündmustele reageerides 
meeskonnana. Lisaks pakkus talle 

Viimase poolaasta 
jooksul, mil on 

värvatud taktikalise 
rühma liikmeid, on nii 
mõnigi abipolitseinik 
edasi politseinike  
ridadesse liikunud.

Antti Pensa



51

tele, peavad neist esmajärjekorras saa-
ma pädevad abipolitseinikud, kes on 
võrdsed partnerid politseinikele ning 
kes saavad hakkama nii liiklussituat-
sioonides, väljakutsete teenindamisel 
kui ka kõige muu argisega," nendib 
Lõuna prefektuuri operatiivkeskuse 
instruktor Antti Pensa. „Selleks val-

mistutakse nii tavapatrullides kui ka 
piiril praktiseerides. Paralleelselt abi-
politseiniku tavapärase õppe ja oman-
datud oskustega arendatakse taktikali-
se rühma abipolitseinikes instruktorite 
ning rühmajuhi käe all süvitsi ka spet-
siifilisemaid oskusi, nagu laskmist, 
enesekaitset, turvataktikat, oskusi ja 
võimekust reageerida ühes teiste ope-
ratiivkeskuse politseinikega ressursi-
mahukatele sündmustele, tunnetust 
meeskonnana ning tahet panustada." 
Ta võrdleb taktikalise rühma abipolit-
seinikke jalgpallimeeskonnaga, kes ei 
saa mängu võita, kui näiteks värava-
vaht ei soostu väljakule tulema. Üks-
teise väärtustamine ja usaldamine on 
meeskonnatöö alus. 

Sten sai esimese suurema kogemu-
se suve lõpus Rally Estonia raames po-
litseioperatsioonil, kus ta aitas hallata 
ühtviisi nii perimeetrivalvet, avalikku 
korda kui ka kõiki teisi politseilisi 
tegevusi, millesse vabatahtlikke ralli 
kordaminekuks oli kaasatud. „12-tun-
nine tööpäev kogenud ning staaži-
ka politseiniku kõrval oli üks kõige 
väärtuslikum kogemus, mille vastne 
abipolitseinik võib reaalsest elust saa-
da," kiidab Sten. „Ma kasutasin iga 
kui viimase minuti sellest ajast mak-
simaalselt ära, et küsida, saada vastu-
seid ning vaadata kõrvalt, kuidas üks 
kutseline politseinik töötab, käitub ja 
räägib. Osalemine rallivõistlusel oli 
väga õpetlik kogemus ning ma võtan 
seda suisa kui koolituspäeva, mis an-
dis väärtusliku õppetunni organisat-

siooni, selle kultuuri ja inimeste tund-
ma õppimisel."

Varem politseiorganisatsiooni väl-
jastpoolt vaadanud ning nüüd mõnda 
aega selle toimimises ja põhimõtetes 
selgust saanud Steni väitel on märki-
misväärne ka see, kuivõrd olulisteks 
ning võrdseteks partneriteks PPA 
vabatahtlikke peab. Tema sõnul on 
märgiline, et PPA liigub oma tegevus-
tes järjest enam suunas, mis näeb iga 
abipolitseiniku erialast väljaõpet ja 
haridust väärtusena omaette ning tur-
valisuse tagamiseks riigile appi tulnud 
vabatahtlikke kasutatakse sihtotstar-
beliselt, lähtudes nende spetsiifikast. 
Neid ei suruta raamidesse, kus nad ei 
taha panustada. 

„Taktikaline abipolitseinike rühm 
on ehe näide selle kohta, kuidas riik 
targalt toimetab ning loob teotahte-
lisi ja aktiivseid kodanikke kaasates 
meeskondi, kes on valmis ükskõik 
millisteks erilisteks olukordadeks, ol-
les seejuures saanud erilise ettevalmis-
tuse,“ tunnustab vastne vabatahtlik 
PPA kujutlust arenevast abipolitsei-
nikust. Nii usub Stengi, et taktikalise 
rühma abipolitseinikuna saab ta PPA-
le ja laiemalt kogu riigile olla ühtviisi 
kasulik nii ressursimahukatele sünd-
mustele reageerides kui ka erialaseid 
argipäevaseid oskusi kommunikat-
siooni ja meediasuhtluse valdkonnas 
rakendades.

Ragne Keisk
kommunikatsioonibüroo

Antti Pensa 
võrdleb taktika

lise rühma abipolit
seinikke jalgpalli
meeskonnaga, kes  
ei saa mängu võita, 
kui näiteks värava
vaht ei soostu  
väljakule tulema.

VABATAHTLIKUD

Põhja prefektuuri taktikalise 
suunaga abipolitseinike  

vastne rühm rivistusel  
Sisekaitseakadeemias  

tunnistuste üleandmisel 
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Lugu põhiseaduse sünnist algab sadakond aastat tagasi, 
täpsemalt 5.–7. aprillil 1919. Just neil päevil valis Eesti rahvas 
vahetult oma esimese rahvaesinduse – Eesti Asutava Kogu. 

silme ees Šveitsi riigikorraldus, ära-
tuntav on ka Saksamaa toona värskest 
põhiseadusest ideede laenamine. 

Kuna põhiseadus oli väga kaalukas 
dokument, siis võttis selle koostamine 
aega. Vahepealse tühimiku täitmiseks 
koostati ja võeti kiirkorras 4. juunil 
1919 vastu Eesti Vabariigi valitsemise 
ajutine kord. Kohe peale seda moo-
dustati põhiseaduse komisjon, mille 
esimeheks sai Julius Seljamaa1. Samal 
ajal puhkes landesveeri sõda ning Jaak 
Valge on oletanud, et küllap lisas see 
põhiseaduse koostajaile indu luua 
võimalikult demokraatlik ja rahvalik 
põhiseadus. Komisjon töötas kõvasti, 
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eelnõu Asutava Kogu täiskoosseisule.

Võimude lahusus ja 
riigipea küsimus

Kõige olulisemaks küsimuseks põhi-
seaduse loomisel kujunes võimude 
lahususe temaatika. Kuigi tänapäeval 
tundub, et demokraatlikus riigis saab 
see olla ainuvõimalik tee, ei arvanud 
toona sugugi kõik saadikud nii. And-
res Loorits leidis, et võimude lahusu-
se korral tekib olukord, kus valitsus 
parlamendist ei hooli nagu Venemaal 
ja Saksamaal, kus valitsus „antud 

Asutava Kogu avamine „Estonias" 23. IV 1919 Tallinnas

PÕHISEADUS 100

PÕHISEADUS
Kuidas sündis Eesti 

esimene

Kokku tuli Asutav Kogu 23. ap-
rillil 1919 Estonia teatris. 27. 
maist jätkati tegevust Toompea 

lossis, viimane istung peeti 20. det-
sembril 1920. Poolteist aastat kestnud 
tööga pani Asutav Kogu aluse Eesti 
riiklusele.

19. mail 1919 võttis Asutav Kogu 
vastu deklaratsiooni Eesti riiklikust ise-
seisvusest, millega selgitati maailmale 
ajaloolisi põhjuseid, miks peaks Eesti 
Venemaast lahku lööma. 10. oktoobril 
1919 võeti vastu maareformiseadus, 
millega baltisaksa mõisnikud kaotasid 
oma maaomandi ning eestlastest said 
jälle maa pärisperemehed. Just see sea-
dus andis meestele vabadussõjas indu 
võidelda Eesti iseseisvuse eest. Riik 
lubas, et nende ohverduse eest saavad 
nimelt nemad esmajärjekorras maad 
talu rajamiseks. 13. veebruaril 1920 
ratifi tseeriti Tartu rahuleping, mis lõ-
petas sõja Eesti ja Venemaa vahel. 15. 
juunil 1920 võeti vastu Eesti Vabariigi 
põhiseadus. 

Eeskujud Kesk-Euroopast

Põhiseaduse koostamist võib pidada 
Asutava Kogu olulisimaks ülesandeks, 
sest sellega pandi paika tulevane rii-
gikord. Kuivõrd see oli meie esimene 
põhiseadus, siis tuli eeskujusid otsida 
välismaalt. Üsna varsti sai selgeks, et 
paljudel saadikutel oli ideaalkujuna 

1  PPAs töötas kuni surmani 2012. aastal tema pojapoeg Rein Seljamaa.
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maal ette tuli, kus üks keisritest, nimelt 
Louis XIV ennast riigiks nimetas.“

Nii lahendati siis riigipea küsimus 
Eestis tollases Euroopas üsna oma-
laadsel viisil. 

Rahvahääletus 
demokraatia alusena

Peale suurt sõda, milles paljud nä-
gid süüd autokraatlikult valitsetud 
impeeriumitel, tekkis suur nõud-
lus demokraatia järele. Väga paljud 
nõudsid olulise rolli andmist rah-
vahääletusele ning lõpuks jäi nende 
hääl peale. Asutava Kogu liige Karl 
Ast rõhutas, et „just referendumite 
kaudu on Šveitsi kodanikud teadvu-
ses kõrgemaks kasvanud“. Vahepeal 
jõuti koguni niikaugele, et plaaniti 
panna rahvahääletusele kõik seadu-
sed. Pikkade arutelude tulemusena 
jõuti otsuseni: kui vähemalt 25 000 
hääleõiguslikku kodanikku vastavat 
ettepanekut toetab, siis pannakse sea-
dus rahvahääletusele. 

Ei saa küll väita, et seda võima-
lust liiga agaralt oleks tarvitatud. Kas 
neli rahvahääletust sõdadevahelisel 
perioodil oli palju või vähe, saab mui-
dugi igaüks ise hinnata, aga Euroopas 

seadusi omaviisi täitis, neid väändas 
ja käändas, mille tagajärjeks oli nen-
de kahe võimu vahel alaline oposit-
sioon“. Valitsuse liigset iseseisvust 
kartis ka omanimelise kooli juht Jakob 
Westholm. Vaidluste tulemusena jõuti 
olukorda, kus parlament sai lõpuks 
põhiseadusega väga tugevad volitused 
ning täitevvõim jäi nõrgaks, mis edas-
pidi tõi kaasa hulgaliselt valitsuskriise. 

Palju vaidlusi tekitas riigipea küsi-
mus. Oli neid (nt toonane peaminister 

Jaan Tõnisson), kes pidasid riigipea 
isikut väga oluliseks. Jüri Uluots tegi 
oma erakonna nimel ettepaneku, et 
parlamendi ja valitsuse tasakaalusta-
miseks võiks olla kollektiivne organ 
– senat. Presidendi kohustusi täidaks 
presideeriv senaator. Otto Strandman 
ütles, et sellist valitsemise vormi, kus 
ilma presidendita läbi saab, ei ole veel 
leitud. Oli ka neid (nt Mihkel Neps), 
kes pidasid riigipead liigseks luksu-
seks. Nemad lõpuks peale jäidki. Ot-
sustati, et riigipea ülesandeid hakkab 
täitma peaminister. Viimasel hetkel, 

põhiseaduse eelnõu kolmandal luge-
misel arvati, et kui peaminister ka rii-
gipea ülesandeid täidab, peaks tal vää-
rikam ametinimetus olema. Allpool on 
mõned seisukohad.

Rahvasaadik Nikolai Kann lausus: 
„Peaministril on peale selle, et ta riigi 
eesotsas seisab ja ministritenõukogu 
juhatab, weel teine ülesanne, nimelt 
et ta riigi esitaja on. Et seda wahet 
ära määrata, panen ette peaministrit 
„riigi wanem" nimetada.“ 

Teda toetas Ado Anderkopp: „Üht 
asja ei tohi siin nimetamata jätta, et 
kui meie oma riigi esitaja saadame 
wäljamaale rahwuswahelistele koos-
olekutele, siis on temal õigus ainult 
ühesugustega kokku saada, see tähen-
dab peaministritega, kuna tema riigi-
peadega, kellena ka tema esineb, sugu-
gi kokku puutuda ei saa.“ 

Kõik sellega siiski rahule ei jäänud. 
Jaan Vain ironiseeris: „Sellest silmapil-
gust peale, kus üks peaminister riigi-
wanemaks sai, wõib teda nimetada ka 
riigiks, nagu see omal ajal Prantsus-

Just see seadus andis meestele vabadussõjas 
indu võidelda Eesti ise seisvuse eest.

Vaade rahvahulgale 
Estonia ees Asutava 

kogu avaistungi päeval. 
Asutava kogu avamine 

Estonias 23. IV. 1919
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olime selle tulemusega Šveitsi järel tei-
sel kohal.

Tuntud karskusliikumise edendaja 
Villem Ernits tegi näiteks ettepaneku, 
et põhiseadusega peaks olema keela-
tud alkohoolsete jookide müük. Eestis 
niisugune ettepanek heakskiitu ei saa-
nud. Soomlased arutasid samasugust 
plaani ja kehtestasidki alates 1. juunist 
1919 keeluseaduse, mis paljud Eesti 
salapiirituse vedajad jõukaks tegi.

Parlamendi nimetus 
muutus viimasel hetkel

Vaidlus selle üle, kuidas tuleks nime-
tada Eesti Vabariigi parlamenti, kestis 
kuni viimaste hetkedeni. 11.06.1920 
tegi põhiseaduse komisjoni aruandja 
Ado Anderkopp kokkuvõtte: „Kom-
misjoni nimel pean tähendama, et 
mitmesuguste paralleel-ettepanekute 
kohta: „riigikogu", „riigiesitusko-
da", „riigikoda", „saadikutekoda" 
ja „parlament", asus kommisjon sei-
sukohale, et tulewase seadusandliku 
kogu nimetus lühike peab olema, 
kuid ära ütlema põhimõtte, mida 
rahwaste esituskogu sisaldama peab. 
Aga sarnased sõnad, nagu „riigiesi-
tuskoda" on niiwõrd pikad, et nende 
peale kommisjon peatama ei jäänud. 
Küll arutas tema aga „riigikoda", 
jõuti siiski otsusele, et nimetus sisu-
liselt nõuet täita ei suuda, wähemalt 
sel mõõdul, kui „riigiwolikogu" ja 
otsustas „riigiwolikogu" nime juurde 
jääda.“

Peaminister Jaan Tõnisson soovi-
tas riigikogu, rahvakogu või riigikoda: 

„Nimi peab lühikene, sisuri-
kas ja kõikäraütlew olema, 
nõnda et juba nimi iseenesest 
näitab, et meil siin kõrgema 
rahwawõimuga tegemist on. 
Selles mõttes oleks küll wäga 
soowitaw, et kokku lepitaks 
mõne iseloomuliku nimetuse poolest, 
mis ühtlasi omapärane ja muinasloo-
lik oleks.“

Hääletusel sai üle poole kohalolija-
te häältest Konstantin Pätsi ettepanek 
nimetada meie parlamenti Riigiko-
jaks. Tundus, et sellega on asi otsus-
tatud. Aga võta näpust, inimese meel 
on muutlik ning neli päeva hiljem eel-
nõu viimasel lugemisel tegi Johannes 
Reinthal ettepaneku: „„Riigikoda" 
asemele wõtta nimetus „Riigikogu". 
Wiimasel on kaugemaleulatawam tä-
hendus ja ta oleks suuremaile hulka-
dele arusaadawam.“ 

Häältega 26 poolt ja 25 vastu ot-
sustati tolleks korraks lõplikult, et 
Eesti Vabariigi parlamendi nimetu-
seks saab Riigikogu. Küllap sai tule-
mus hea, sest samamoodi nimetatakse 
meie parlamenti ju ka praegu. Miks 
ei sobinud aga rahvusvaheline nime-
tus parlament? Ka sellele küsimusele 
leiab vastuse. Taas tõestasid Asutava 
Kogu liikmed oma sõnaosavust ning 
demonstreerisid, et nende keelde kont 
mitte kasvanud ei ole. Ado Ander-
kopp: „Parlamendi nimetus ei taha 
keeleliselt soowitaw olla, sellepärast 
et meie rahwa seas tuleks muudatuse 
läbi parlamendi asemel „lament" ja nii 
wõiks öelda, et rahwaesitajad läksid 
„lamenti" tegema.“

Vastuvõtmine

Kui kõik põhiseaduse paragrahvid 
ükshaaval läbi olid hääletatud, läks 
hääletusele kogu eelnõu tervikuna. 
Seda toetas valdav enamik, vastu hää-
letajaid oli ainult kolm. Nüüd oldi 
suure ajaloolise tööga valmis saadud. 
Sündinud oli meie esimene põhiseadus. 

Leedu ja Läti said oma I põhisea-
duse valmis alles 1922. aastal. Meie 
oma hakkas aga kehtima 21. detsemb-
ril 1920.

Nüüdisajal võime ju arvata, et järg-
misel päeval küllap kõikide ajalehtede 
esikaantel ainult põhiseadusest räägiti. 
Kui aga sirvida 16. juuni 1920. aasta 
ajalehti, siis on näiteks Postimees oma 
tähtsaima uudisena esile toonud hoopis 
Soome ja Venemaa rahuläbirääkimised, 
mis parajasti Tartus alguse olid saanud.

Aare Hõbe

Asutava Kogu liige Karl Ast Rumor 
soovis otsuste tegemisel olulist rolli 
rahvahääletusele ning seadis ees-
kujuks Šveitsi

Kasutatud allikad: Asutava Kogu protokollid 
1919–1920 : Asutava Kogu põhiseaduse komisjoni 
protokollid 1919–1920  :  ERR. Meie riik. Vabadus-
ristist Maarjamaa Ristini. Riiklikke teenetemärke 
vaatleb ajaloolane Hannes Walter. Esimest korda 
eetris 16.10.1999  :  Jaak Valge. Eesti Parlament 
1917–1940. Poliitiline ajalugu

Eestis lahendati presidendi küsimus tol
lase Euroopa kohta üsna omapärasel viisil.
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Südamlik ja vallatusi täis lõvi-
poeg Leo on teist aastat järjest 
jõudnud oma tegemistega 
kaante vahele. Sel korral 
politsei aastapäevaks 
ilmunud Lõvi Leo 
nuputamisraamat
õpetab nutikate üles-
annete ja lauamängu 
kaudu pere pisematele ja 
suurematele tarkusi, kuidas 
end hoida ning teisi aidata.
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Tsirkusest politseijaoskonda tööle 
sattunud Lõvi Leo ning tema sõb-
ranna Lõvi Liisu toimetustega on 

tuttav juba enamik Eesti lapsi tänu Kris-
tiina Kassi populaarsele raamatule „Lõvi 
Leo“, kus lõvilapsed satuvad põneva-
tesse seiklustesse ning pääsevad neist 
õnnelikult headuse ja abivalmiduse tõttu.

Sel korral haarab Lõvi Leo Lõvi Liisul 
käpast kinni ning asub õpetusi jagama 
nuputamisülesannete kaudu. Lahenda-
des üksi või koos perega ära kõik mõista-
tused, saab teadmisi selle kohta, kuidas 
liikluses on kõige ohutum kulgeda, kuidas 
end hoida veekogude läheduses, kuidas 

aidata sõpra hädas ning kel-
lelt leida abi ja tuge.

Raamatusse vali-
tud mõistatused 

Nuputamis-
vihikuga
NUTIKAKS

proovisid enne kaante vahele jõudmist 
järele kamp koolieelikuid, kel kogemusi 
erinevat sorti nuputamisülesannete la-
hendamisel. Mõni ülesanne on jõukohane 
kõigile, teiste puhul saab lahenduse lahti-
muukimiseks appi kutsuda vanema ven-
na-õe või ema-isa. Vihiku tagumises osas 
on ka vastuste leht.

Lisaks nuputamisülesannetele leiab 
kaante vahelt tähelepanubingo, ühe lõ-
busa koomiksi, toreda kleebiste lehe ning 
lauamängu, kus Lõvi Leo seikleb Liisu 
sünnipäevapeole. Mustvalged ülesande-
lehed on maiuspalaks kõigile värvimishu-
vilistele.

Lõvi Leo nuputamisraamat sündis väi-
kese meeskonna ühisel toel – ülesanne-
te sisu, sõnumid ja lahendused vormisid 
plaaniks Nurmely Mitrahovitš PPA enne-
tusbüroost ja Kairi Kreek PPA kommuni-

katsioonibüroost, 
kunstnik Joonas 
Sildre joonistas need 
oma tuntud headuses 
paberile ning üheks tervikuks köitis ja too-
tis vihiku The Buddies.

Politseiga leidis 2014. aastast tegut-
sev tegevusraamatuid loov The Buddies 
ühise kokkupuutepunkti just ennetuste-
gevuse sõnumite levitamisel. „Esimesest 
kontaktist oli selge, et teema on politsei 
jaoks oluline, ning raamatu sisuloomesse 
panustati palju, täiendades ja viimistledes 
seda korduvalt, kuni tulemus sai suurepä-
rane,“ ütles nende esindaja Erik Mällo. 

Nuputamisraamat võiks olla kasvõi 
selle aasta nutikaim kingiidee kõigile las-
tele. Vihikut saab osta suurematest raa-
matupoodidest lõvipojale omaselt sõbra-
liku hinnaga.

Ennetuse emme Nurmely Mitrahovitš 
sõnas, et näeb oma lasteaiarüblikute pealt, 
et kõiksugused mõistatused ja nuputamis-
ülesanded on kuum kaup ning nende kallal 
pusitakse hoolega. Nii polnud küsimust-
ki, kas teha Lõvi Leo nuputamisraama-
tut. Kõik meie sõnumid selles vihikus on 
hoolega valitud, et lapsed teaksid, kuidas 
ennast hoida ja teisi aidata. Küllap leiavad 
ka täiskasvanud sealt mõne tarkusetera. 
Loodame, et meie vihik saab heaks kaas-
laseks paljudele lastele.

Kairi Kreek
kommunikatsioonibüroo

Hea laps! Kui sul mõlgub meelel mõni kü-
simus, mida sa kangesti tahaksid politsei 
kohta teada, siis saada oma küsimus aad-

ressil lõvileo@politsei.ee. Järgmises Radaris 
on võibolla sinu küsimus see, millele meie 

toredad politseinikud vastuse annavad.
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MILLINE VÄIKE PILDITÜKK 
POLE PÄRIT SUURELT PILDILT? 

TEE SELLELE RING ÜMBER!

Kui soovid osaleda nuputamisraamatu loosimängus, 
kirjuta meile lõvileo@politsei.ee, mis on õige vastus, 

ning anna teada, kuidas sa ise viimati oma sõpra aitasid. 
Lõvi Leo lisab omalt poolt sulle ka väikese üllatuse.
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Hirmust 
eduni: meedia-
suhtluse 
8 reeglit
Raul Rebane
Tallinn, 
Menu Meedia, 
2019
Raamat on sõnumi-
ga inimestele, kellel on vaja kas töö või 
sisemise vajaduse sunnil rääkida suurema 
arvu inimestega kui oma lähem ring. Esi-
nemis- ja avaldamisvõimalused on viimas-
tel aastatel kasvanud plahvatuslikult ja jär-
jest rohkem on vaja arvamusi ja arvajaid.

Kuidas kujundada oma esinemiste 
ideoloogiat (oma lugu), kuidas koostada 
sõnumeid, kuidas valmistuda esinemis-
teks kuni riietuseni välja on raamatus 
kokku võetud 8 reegliga. Oma kogemusi 
jagavad Eesti tippajakirjanikud, kellel on 
kümnete tuhandete intervjuude koge-
musi. Raamatu harjutused on koostatud 
viisil, et neid on võimalik ka kodust üksi 
teha ja saavutada kiiresti oma oskuste 
paranemine. 

Introduction 
to professio-
nal policing: 
examining the 
evidence base
Toimetanud 
Ian K. Pepper, 
Ruth McGrath
Routledge, 2020
Nii akadeemiliste teadmiste kui ka prak-
tiliste kogemustega politseiekspertide kir-
jutatud raamatus on jagatud õppivaile või 
äsja ametisse nimetatud politseiametnike-
le teadmisi ning mõistmist, et tulla toime 
igapäevaste oluliste ja sageli keeruliste 
ülesannetega. Raamatus on käsitletud 
järgmisi teemasid: 
• Kriminaalõiguse kui distsipliini areng
• Operatiivkohustuste uurimine
• Professionaalse politseitöö eetika
• Ohvrid ja haavatavate kaitsmine
• Kuritegevuse ennetamine ja lähenemine 

terrorismivastasele võitlusele
• Digitaalne politseitöö ja andmekaitse
• Tõenditel põhinev otsuste tegemine
• Politsei juhtkond

Iga peatüki lõpus leiavad õppurid juhtu-
miuuringu, refl ekteerivad küsimused ning 
lisalugemisloendi, mis kõik tugevdavad 
nende teadmisi ja edendavad ametialast 
arengut.

Evidence-based 
off ender profi ling
Bryanna Fox, 
David P. Farring-
ton, Andreas 
Kapardis, 
Olivia C. Hambly
Routledge, 2020
Raamatus on kä-
sitletud õigusrikku-
jate profi ilide koos-
tamise ajalugu, 
tehtud kokkuvõte 
õigusrikkujate profi leerimise meetodite 
uurimisest ning hinnatud nende tähtsust 
ja täpsust. Kirjeldatud on uut kurjategija 
profi leerimise metoodikat, mida nime-
tatakse tõenditel põhinevaks kurjategija 
profi leerimiseks. Eesmärk on luua profi il, 
kasutades empiirilisi andmeid ja teadus-
likke meetodeid. Seeläbi loodetakse suu-
rendada profi ilide täpsust ja kasulikkust 
aktiivses politseitöös. 

The discourse 
of police 
interviews 
Toimetanud 
Marianne Mason, 
Frances Rock
The University 
of Chicago Press, 
2019
Politseiintervjuude 
diskursuse eesmärk on analüüsida, kui-
das politseiusutlused üles ehitatakse ning 
mida kasutatakse kuritegude uurimiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks. Raa-
matus on uuritud muuhulgas erinevaid in-
tervjueerimistehnikaid, nt PEACE ja Reid. 
Samuti on analüüsitud erinevate institut-
sioonide esindajate kasutatavaid diskur-
siivseid tavasid ning nende mõju keeleliste 
asitõendite kvaliteedile ja koostamisele. 
Raamatut on kindlasti huvitav lugeda nii 
praktikutel kui ka teadlastel. 

The Sage guide 
to writing in 
criminal justice 
research 
methods 
Jennifer M. Allen 
SAGE Publications, 
Inc., 2020
Teoses on jagatud 
kirjutamisoskusi, mida saab rakendada 
kogu kriminaalõiguse valdkonnas – nii 
akadeemiliselt kui ka erialaselt. Omava-
hel on põimitud nii akadeemiline, profes-
sionaalne kui ka rakenduslik kirjutamine, 
samuti infokirja koostamise oskus. Raa-
matus on õpetatud, kuidas kirjutada aka-
deemilisi tekste, kokkuvõtteid, ettepane-
kuid jm. See on suurepärane teos kõigile, 
kes soovivad uurida ja kirjutada kriminaal-
õiguse valdkonnas. 

Assets, crimes, 
and the state: 
innovations in 
21st century 
legal responses
Toimetanud Katie 
Benson, Colin King, 
Clive Walker
Routledge, 2020
Organiseeritud kuritegevust, korruptsioo-
ni ja terrorismi on peetud lakkamatuks
ohuks nüüdisaegse ühiskonna terviklik-
kusele ning turvalisusele. Selles teoses 
on teadlased kirjutanud erinevatest kor-
ruptsiooni ja rahapesu valdkondadest 
ning analüüsinud kriitiliselt tänapäevaseid 
varavastaseid strateegiaid ja valitsuste 
reageeringuid fi nantskuritegudele. Pea-
tükkides on keskendutud innovaatilistele 
fi nantskuritegevusevastastele meetmetele 
ja viisidele, kuidas üksikud rahvusriigid on 
reageerinud rahapesu ja terrorismi rahas-
tamise vastastele nõuetele, pidades sil-
mas nende konkreetset sotsiaalset, polii-
tilist ja majanduslikku konteksti.

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu
• kodulehekülg – 

sisekaitse.ee/raamatukogu 

• e-raamatud – 
digiriiul.sisekaitse.ee  

• müügil olevad trükised – 
sisekaitse.ee/kirjastus

Valik 
teemakohaseid
raamatuid

Vaata 
uudis-

kirjandust



 

1Kes on pildil? Pilt avaldati 14. aprillil 1994 
ajalehes Post.

2Tänapäeval on tapööride järele vajadust 
harva, aga mõni-kord siiski. Sadakond 

aastat tagasi oli neil meelelahutustööstuses 
aga märksa olulisem roll. Mida tapöörid tegid?

315.06.1920 võeti Tallinnas vastu Eesti 
Vabariigi esimene põhiseadus. Paar päeva 

varem algasid tähtsad kõnelused aga Tartus. 
Kui toonaste lehtede esikaasi vaadata, siis 
oli sellest juttu vaata et rohkemgi. Punkt 
pandi kõnelustele 14.10.1920. Mis toimus?

4Investeerimishuvil istel  on praegu 
keerulised olud. Milline on majandu-

se tulevik, ei oska keegi öelda. Toimuda  
võib nii järske tõuse kui ka langusi. Mis ter-
minit kasutatakse olukorra kohta, kus peale 
suuremat langust sünnib lühiajaline tõus, 
millele järgneb taas langus?

5Praegu on Eestis päevakorral elektri-
tõukerataste kasutamise reguleeri-mine. 

Veel üpris hiljuti (1976. aastal) ei nõutud aga 
ühes Euroopa Liidu liikmesriigis auto juhti-
miseks tarviliku juhiloa saamiseks eksami 
tegemist. Mis riigis kehtis nõnda liberaalne 
kord?

6Iga enesest lugu-pidav koroonanalja-
taja on vähemalt korra tõmmanud tee-

masse ka samanimelise lauamängu. Meil 

Kui tead vastust mälumängu 
viimasele küsimusele, saada see 
aadressile radar@politsei.ee 
märgusõnaga „Mälumäng“ (vas-
tuseid saab saata kuni 1. märtsini 
2021). Õigesti vastanute vahel 
loosime välja Radari logoga joogi-
pudeli ja mikrofiiberist saunalina. 

Eelmises Radaris küsisime, mis 
ametiisik põhiseadusest 2011. 
aastal välja jäeti. Õige vastus 
on „kaitseväe juhataja“. Õigesti 
vastanute hulgast võitsid Radari 
mikrofiiberist saunalinad Ago 
Martinson Lõuna prefektuuri 
operatiivteabetalitusest, Inga 
Rebane Lääne-Harju politsei-
jaoskonnast ja Triin Kukk.

Ristsõna vas-
tuseid ootame 
samuti aadressile 
radar@politsei.
ee märgusõna-
ga „Ristsõna“ 
(vastuseid saab 

saata kuni 
1. märtsini 2021). 
Õigesti vastanute 
vahel loosime väl-
ja Radari logoga 
joogipudeli. Kui 
soovid saata mä-
lumängu ja ristsõ-
na vastused koos, 
kirjuta märgusõ-
naks „Vastused“. 
Eelmise Radari 
ristsõna õige 
vastus oli „autos 

selge grupijuht“. 

Õigesti vastanute hulgast võitsid 
Radari logoga joogipudelid Berit 
Cavegn, Hillar Leet Tartu 
politsei-jaoskonnast ja Greta 
Roosileht Pärnu politseijaos-
konnast.

Radar soovib võitjatele palju 
õnne ning võtab nendega auhin-
dade kättesaamiseks ühendust.

Mälumäng
1. Uuno Ellen, toonane Politseiameti peadirektor 2. Mängisid klaverit tummfilmidele taustaks 3. 
Rahuläbirääkimised Soome ja Nõukogude Venemaa vahel 4. Surnud kassi põrge 5. Belgia 6. Indiast 
(mäng nimega carrom) 7. 28. Kvartal 8. Soome 9. Karlssoni sõber Väikevend
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tuntud versiooni on välja töötanud lätlased 
ja eestlased. Inspiratsiooniks olid sarnased 
mängud Euroopa sadamalinnadest. Mis riigist 
aga arvatakse pärinevat mängu algupära  
ehk kust see koroona levima hakkas?

7Eesti keeles on sõna, mis on kasutusel 
nii aja- kui ka ruumimõõtme tarbeks. 

Mis sõna see on?

8Diplomaatia on üks peenike kunst. Mis 
riigi 20. sajandi diplomaatiat on iseloo-

mustatud järgmiselt: see on kunst kummar-
duda Ida suunas ilma samal ajal Läänele 
perset näitamata?

9Paljusid tuntud isikuid nii raamatutes kui 
ka päriselus teame eelkõige hüüdnimede 

järgi. Kes on see tuntud raamatu-tegelane, 
kes peab aeg-ajalt vajalikuks täpsustada, et 
tema nimi on tegelikult Svante Svantesson?

10Mis nime kannab pi ldi l  vasakul  
pool olija?




