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ANNOTATSIOON 

Politsei- ja piirivalvekolledž Kaitsmine: Juuni 2015 

Töö pealkiri eesti keeles: Narkoennetustööst Põhja prefektuuri projektide näitel 

Töö pealkiri võõrkeeles: About Drug Prevention using project samples from the North Prefecture 

Lühikokkuvõte: lõputöö koosneb 40 leheküljest ning ühest lisast, kogumahuga kolm lehekülge. Töö sisaldab 

kolme joonist ning kahte tabelit. Kasutatud on 18 allikat, sealhulgas seitset ingliskeelset. Käesolev töö 

keskendub ennetustöö valdkonnale, täpsemalt narkoennetustööle. Eesmärk on selgitada välja, mil määral 

analüüsitakse narkoennetustöö projekte Põhja prefektuuris. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm 

uurimisküsimust: 1) kas narkoennetuse projektides on välja toodud, milline analüüs järgneb projektidele; 2) 

kes teeb Põhja prefektuuris analüüsi pärast projekti lõppemist; 3) missugune eeltöö tehakse enne projekti 

planeerimist. Uurimisküsimustele vastuste saamiseks analüüsiti Põhja prefektuuris aastatel 2011-2014 

teostatud üheksat narkoennetuse projekti. Lisaks projektidele viidi läbi neli ekspertintervjuud Põhja 

prefektuuris ennetustööga igapäevaselt tegelevate asjatundjatega. Uurimuse tulemusena saadi vastus 

uurimisprobleemile, milleks oli: kas narkoennetustöö projektile järgnev analüüs on piisav, et anda objektiivne 

hinnang tehtud tööle? Toetudes teooriale ning uurimuse tulemustele leidis autor, et ainult projektijuhi või 

juhtide teostatud analüüs pärast projekti lõppemist ei ole piisav, et anda objektiivne hinnang. Uurimusest 

selgus veel, et Põhja prefektuuris ei teostata enne projekti planeerimist eelnevalt uuringut. Projekti 

planeerides kasutatakse Politsei- ja Piirivalveameti ennetustegevuste aastaplaani, piirkonna analüüsi, 

statistikat ja muid andmeid. Uurimusest selgus, et projektijuhi või juhtide poolt jätkusuutlikuks loetud projekt 

tõepoolest viidi läbi järgneval aastal. Samuti toodi intervjueeritavate poolt välja ennetustöös esinevate 

probleemidena killustatus ja koostöö puudumine. Uurimistöö tulemustele toetudes leiab autor, et analüüsi 

objektiivsuse saavutamiseks tuleb kaasata kõik projektis olevad ametnikud ning koostööpartnerid. Projekte 

tuleb analüüsi tulemuste kohaselt kohandada, et järgmisel aastal saaks tagada jätkusuutliku projekti eduka 

teostamise. Autor teeb ettepaneku uurida teisi Põhja prefektuuris ennetustööga tegelevaid organisatsioone 

ning koostööd PPA struktuuriüksustega. 
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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

Narkoennetustöö – ennetustöö, mis on suunatud eesmärgiga vähendada 

narkootikumide tarbimist või hoida inimesi üldse tarbimast 

 

Narkootikumid - narkootilised ja psühhotroopsed ained lõputöö tähenduses on 

narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel kehtestatud 

nimekirjas loetletud ained (Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 

lähteainete seadus, 2014) 

 

Projekt – projekt lõputöö tähenduses on kindla algus- ja lõppajaga läbiviidav algatus, 

mis on suunatud teatud süütegeliku käitumise ennetamisele (World Health 

Organization, 2000, p. 43) 

 

SARA – probleemilahendamise mudel, tuletatud inglise keelsetest sõnadest scanning, 

analyzing, responding, assessing ehk jälgimine, analüüsimine, reageerimine ja 

hindamine 

 

TAI – Tervise Arengu Instituut 

 

Valge raamat - Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika 
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SISSEJUHATUS 

Ennetustöö üldiselt on Eestis kiiresti arenev valdkond, mille tähtsust rõhutatakse aja 

möödudes aina enam. Karistamise kõrval tunnustatakse eraldiseisva variandina samuti 

ennetavaid tegevusi, mille erinevaid tegevusvaldkondi võib igapäevaselt meedias 

märgata. Töö autor keskendub eelkõige narkoennetustöö valdkonnale ning seda Põhja 

prefektuuri piirkonnast lähtudes. 

 

Käesolev töö on aktuaalne, kuna 2014. aastal võeti vastu dokument pealkirjaga Eesti 

uimastitarvitamise vähendamise poliitika (edaspidi valge raamat), mis näeb ette 

narkoennetustöö tegevussuunad aastani 2018. Valge raamatu eesmärkides on välja 

toodud, et ennetus on tulemuslikum kui tagajärgedele reageerimine ning et eelistada 

tuleks tõenduspõhiseid või teadmistepõhiseid ennetuslikke lähenemisi 

(Siseministeerium, 2014). Samuti tunnistab valge raamat, et tõenduspõhiseid praktikaid 

tuleb olemasolevate süsteemide, sh politsei üheks osaks integreerida. 

 

Töö aktuaalsust rõhutab ka see, et Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) 

dokumendis Politsei- ja Piirivalveameti ennetustegevuste 2014. aastaplaan on eraldi 

välja toodud sõltuvusainete blokk, kus on narkoennetustöö eesmärkide saavutamiseks 

seatud tegevused lahti kirjutatud. Aastaplaan on kinnitatud 14.12.2013 PPA peadirektori 

käskkirjaga ning näeb ette korrakaitsepolitseiosakonna, korrakaitsebüroo, 

keskkriminaalpolitsei ja kriminaalbüroo ennetustegevused aasta vältel (Politsei- ja 

Piirivalveamet, 2014). PPA osakonnad peavad oma töös järgima aastaplaanis välja 

toodut, mistõttu lõputöö tulemusi saab kasutada uute ennetustöö projektide 

planeerimisel. Töö on uudne kuna narkoennetustööd projektidele toetudes ei ole eraldi 

varem analüüsitud PPA Põhja prefektuuri piirkonnas. 

 

Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus, kas narkoennetustöö projektile järgnev 

analüüs on piisav, et anda objektiivne hinnang tehtud tööle? 
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Uurimisküsimused lõputöös aitavad saavutada eesmärki ning keskenduvad 

uurimisprobleemile. Need on autoril koostatud järgmiselt: 

 Kas narkoennetuse projektides on välja toodud, milline analüüs järgneb 

projektidele? 

 Kes teeb Põhja prefektuuris analüüsi pärast projekti lõppemist? 

 Missugune eeltöö tehakse enne projekti planeerimist? 

 

Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja, mil määral analüüsitakse narkoennetustöö 

projekte Põhja prefektuuris. 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 Analüüsida ennetustöö kohaseid teadusallikaid, et saada teada mis on 

narkoennetustöö projekti läbiviimiseks sobivaim mudel; 

 Analüüsida Põhja prefektuuris tehtud narkoennetuse projekte aastatel 2011-

2014; 

 Viia läbi küsitlus Põhja prefektuuri narkoennetustöö asjatundjatega; 

 Teooriale ning uurimistulemustele tuginedes teha järeldusi narkoennetustöö 

projektidest Põhja prefektuuris. 

 

Narkoennetustöö projektide analüüsimiseks on autor kasutanud kvalitatiivse 

uurimismeetodina dokumendianalüüsi. Dokumentide analüüsimise käigus on 

võrreldud iga projekti taotluses ning lõpparuandes esinevaid kümmet punkti, mis on 

välja toodud töö teise peatüki esimeses alapeatükis. 

 

Andmete kogumiseks on kasutatud ekspertintervjuud, mille käigus küsitleb töö autor 

narkoennetuse valdkonnas igapäevaselt töötavaid asjatundjaid. Valim koosneb neljast 

ametnikust, kes on Põhja prefektuuris seotud narkoennetustöö projektide planeerimise 

ning läbiviimisega ning on kõige õigemad inimesed, kelle käest antud valdkonna kohta 

uurida. Küsimustik koosneb kahest osast, mis sisaldavad kaheksat küsimust 

narkoennetustöö kohta esimeses osas ning kolme küsimust intervjueeritava kohta teises 

osas. 
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Lõputöö koosneb kahest peatükist. 

 

Lõputöö esimene peatükk sisaldab teoreetilise kirjanduse osa. Teoreetiline osa tööst 

keskendub narkoennetustööle üldisemalt, projektide planeerimisele ning läbiviimisele. 

Autori seisukohalt on tähtis eelnevate narkoennetustöö projektide analüüs järgnevate 

aastate tegevuste planeerimiseks. Oluline on teada, milliseid projekte on juba eelnevalt 

teostatud, millistele rühmadele on keskendatud, kellega koostööd tehtud, kas tegevus on 

olnud tulemuslik jms. Ilma selle eelneva teadmiseta ei saa edukalt viia läbi järgmiseid 

ennetustöö projekte. Jätkusuutlikke narkoennetustöö projekte on võimalik ka 

järgnevatel aastatel kasutada, kui analüüsida tehtud tööd ning kohandada seda pärast 

ühe perioodi lõppemist. Kohandamine on oluline, et kõrvaldada teostamise jooksul 

tekkinud võimalikud probleemid ja murekohad. 

 

Teises peatükis analüüsitakse Põhja prefektuuris tehtud narkoennetustöö projekte 

aastatel 2011-2014. Analüüsis kasutatakse dokumente, mis on saadud PPA nõusolekul. 

Samuti sisaldab teine peatükk ekspertintervjuude läbiviimist, valimi kirjeldamist ja 

intervjueeritavate vastuseid koos analüüsiga. Intervjuudest saadud teabe ning projektide 

analüüsi tulemuste põhjal teeb töö autor omapoolseid järeldusi ja ettepanekuid ning 

vastab püstitatud uurimisprobleemile. 
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1. NARKOENNETUSTÖÖ OLEMUSEST JA 

PROJEKTIDEST 

1.1. Ennetustöö teoreetilised alused 

Ennetustöö üldises tähenduses Stel (2001, lk 37) järgi on tegevus, mille eesmärgiks on 

rahva tervise parandamine. Samas Sherman (2002, p. 3) koos kolleegidega võtavad oma 

käsitluses ennetust kui mingi sekkumise tagajärge, olenemata selle sekkumise liigist. 

See on ükskõik milline tegevus, mis vähendaks kuritegude toimepanemist. Paul Ekblom 

(1998, ref Hilborn, 2007, lk 34) on omakorda avanud kuriteoennetuse mõiste kui 

kuritegude ja korrarikkumiste tõenäosuse vähendamise nende põhjustesse sekkumise 

kaudu. Ühiskonnas on levinud erinevad arusaamad kuritegevuse kohta. Erinevate 

arvamuste kohaselt peab nende vastu võitlema kas karistades, eelnevalt sekkudes ning 

ära hoides vms. Seega leiab autor eelnevalt väljatoodud käsitluste põhjal, et ennetustöö 

olemus sõltub sellest, kuidas riiklikult mõistetakse selle kontseptsiooni ning kuidas see 

kandub edasi organisatsioonide tasandini, kes tegelevad ennetustööga praktiliselt. 

 

Alkoholismi ja narkomaania ennetamise käsiraamatus on toodud hea ennetustöö 

eeldused, mis sobib hästi iseloomustama, millele kõigele peab ennetustöö keskenduma 

(Kiipus, et al., 2004, lk 74). Töö autor toob järgnevalt välja enda koostatud joonise hea 

ennetustöö eelduste punktidest. 

 

 

Joonis 1. Hea ennetustöö eeldused (Kiipus, et al., 2004, lk 74; autori koostatud) 

Hea ennetustöö 
eeldused

Käsitleb tervikut
Vaatleb kõiki 

vanuserühmi ning 
tasandeid

On planeeritud, pika 
mõjuga ja uuringu 
andmetele põhinev
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Kuna ennetustöö kohta on olemas erinevad teooriad ning arusaamad, tuleks esmajoones 

täpsustada mõningad mõisted. Uimastite tarvitamise ning sõltuvuse vastu võitlemiseks 

tuleb tunnistada probleemi olemasolu ning vaadelda, kui suur on selle ulatus. Üks 

võimalik liigitus jälgib eelkõige inimeste rühmasid, kellele ennetustöö on suunatud. 

Selle kohaselt liigitatakse ennetustöö sekkumise järgi kolmeks erinevaks tasandiks 

(Stel, 2001, lk 37): 

 Ennetustöö esmatasandi all mõistetakse sekkumist ajal, kui sõltuvust 

narkootikumidesse ei ole veel tekkinud. See on suunatud allutatud sihtgrupi 

käitumise ja arvamuste mõjutamisele ehk teisisõnu nende motiveerimine, kus 

olulist rolli mängib informatsioon ja haridus. Keskendatakse noortele, kes ei ole 

veel hakanud tarvitama narkootikume. Nende noorte valikuid ja käitumist on 

võimalik veel muuta läbi planeeritud sekkumiste; 

 Teisene tasand on suunatud areneva, kuid mitte veel täieliku narkootikumidest 

sõltuvuse ennetamiseks. Oluline on avastada ning õigel ajal sekkuda, mis võib 

ära hoida täieliku sõltuvuse tekkimise. Sellel tasandil suureneb nõudlus arstide ja 

tervishoiutöötajate abile. See on suunatud eelkõige inimestele, kes on tarvitanud 

narkootikume, kuid neil ei ole veel tekkinud sõltuvust; 

 Kolmandase tasandi ennetustöö on mõeldud eelkõige inimgrupile, kes on juba 

kord olnud või on veel sõltuvuses narkootikumidest. See tasand püüab ennetada 

uuesti sõltuvusse langemist. Ennetamine peab toimuma võimalikult varajases 

staadiumis ning tihedas koostöös raviasutustega. 

 

Ennetustöö aluseks on eeldus, et olemas on faktorid, mis ajendavad inimgruppe tegema 

teatud valikuid oma elus. See võib mõjutada inimest individuaalselt, kuid ka 

ümbritsevaid inimesi ja perekonda, kellega koos elatakse. Kui need faktorid mõjuvad 

inimesele nii, et hakatakse süütegusid sooritama, siis nimetatakse neid riskifaktoriteks. 

Nendeks võivad olla vanemlik kasvatus, vägivald, haridus, majanduslik olukord ja muu, 

mis on halval järjel. Riskifaktorid mõjutavad neljal erineval tasandil, milleks on 

globaalne, riiklik, kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) ning individuaalne tasand 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, p. 11). Igal tasandil on erinevad 

riskifaktorid, mis on sellele tasandile iseloomulikud. 
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Järgnevalt toob töö autor välja joonise illustreerimaks riskifaktorite erinevaid tasemeid. 

 

Joonis 2. Riskifaktorite tasandid (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, p. 

11; autori koostatud) 

Joonisel on kujutletud nelja erinevat tasandit: globaalne-, riiklik-, KOV- ning 

individuaalne tasand. Samuti näitab nool (punane), et riskifaktorid võivad mõjutada 

igalt tasandilt. 

 

Ennetustöö on suunatud riskifaktorite kõrvaldamisele või vähemalt nende mõjude 

vähendamisele. Teatud riskifaktorite paranemise või muutmise mõjul on võimalik 

ennetada halbu valikuid inimeste elus. Narkoennetustöö on suunatud nende 

riskifaktorite kõrvaldamisele või vähendamisele, mille tõttu inimesed hakkavad 

narkootikume tarvitama. 

 

Organiseeritud ennetustöö aluseks on vajalik strateegia (Stel, 2001, lk 38). Riiklikul 

tasandil on Eestis narkoennetuse poliitika eesmärgid välja toodud valge raamatu 

erinevates punktides (Siseministeerium, 2014). Valge raamat on koostatud 

Siseministeeriumi poolt ning näeb ette narkoennetuse tegevused ja eesmärgid aastani 

2018. Üheks põhitegevuseks kolmest, millele valge raamat keskendub on koostöö 

politseiga. Piirkondlikul tasandil on PPA poolt välja töötatud Politsei- ja Piirivalveameti 

ennetustegevuste 2014. aastaplaan (Politsei- ja Piirivalveamet, 2014). Valitsus peab 

Individuaalne tasand 
(kasvatus, vaesus, 
isolatsioon jms)

KOV tasand 
(kogukond, 
hoolekandeasutused 
jms)

Riiklik tasand 
(kultuur, meedia, 
majandus, poliitika, 
politsei jms)

Globaalne tasand 
(maailma majandus, 
poliitika, 
rahvusvaheline 
olukord jms)

RISKIFAKTORID 
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ennetustöö tegema üheks osaks oma arengukavast, et tagada selle valdkonnaga 

tegelemise organisatsioonide poolt (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, 

p. 30). Selleks, et ennetustöö oleks edukas, tuleb need tegevused kooskõlastada nii 

riikliku kui piirkondliku tasandi poliitikaga. Stel (2001, lk 39-40) soovitab ennetustöö 

projekti välja arendada riiklikul tasandil ning praktiline töö teha ära piirkondlikul 

tasandil. Projektide koostamine ning läbiviimine on keeruline ülesanne, mistõttu oleks 

hea tegevused jagada riikliku ja piirkondliku tasandi vahel. 

 

Stel (2001, lk 61) kohaselt sõltub ennetustöö tulemuslikkus määratletud sihtgruppide, 

preventiivse sekkumise ning loodetud tulemuse vahelisest põhjuslikust seosest. 

Keskenduma peab rohkem, kui ainult otsesele probleemile. Ennetustöö on siis edukam, 

kui see on suunatud suurema arvu ohutegurite mõju vähendamisele. Selleks, et 

probleemi lahendada, tuleb see kõigepealt avastada. Jim Hilborni (2007, lk 20-21) 

kohaselt on probleemilahendamise üks võimalus SARA (scanning, analyzing, 

responding, assessing) mudeli järgi. Mudeli kohaselt tuleb esiteks jälgida keskkonda, et 

tuvastada probleem ning koguda informatsiooni. Parim võimalus selleks on teha 

eelnevalt piirkonnas uuring, mis aitab kõige täpsemalt välja selgitada ennetustöö 

tegevuse vajaduse ning suunitluse. Teiseks tuleb analüüsida andmeid sekkumisplaaniks, 

kolmandaks reageerida ning neljandaks on probleemi lahendamise tulemuste 

hindamine. 

 

Ennetuseks on välja töötatud mitmeid strateegiaid. Need liigitatakse selle järgi, kus või 

kelle seas ennetustöö tavaliselt läbi viiakse. Selleks võib olla näiteks kool, 

lapsevanemad, meediakanalid jms. Gerstein ja Green (1993, p. 108) on oma uuringus 

leidnud, et meediakanalid aitavad ennetustöös ühe võimalusena näiteks tõsta 

teadlikkust, soodustada suhtlemist ning aitavad värvata inimesi kampaania üritustes 

osalema. Sellist strateegiat, mis sobiks kõigile sihtgruppidele, ei ole välja töötatud. 

Olemasolevad strateegiad kattuvad omavahel mingil määral, kuid kõige paremaid 

tulemusi näitab laiapõhine strateegia, mis mitmeid erinevaid võtteid kombineerib (Stel, 

2001, lk 75). Selleks võib näiteks olla ennetustöö, mis viiakse läbi koolis, kaasates 

lapsevanemaid ning kasutatakse meediakanaleid informatsiooni levitamiseks. 
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1.2. Ennetustöö projektide koostamine 

Ennetustööd saab teostada ühe võimalusena läbi kavandatud süüteoennetuse projekti. 

See sisaldab endas ennetusele suunatud ideed, mida on võimalik põhjaliku 

planeerimisega projekti raames viia läbi. Süüteoennetuse projekti iseloomustavad kõige 

paremini järgmised omadused (Brikkel, 2009, lk 7): 

 Ajaliselt piiratud; 

 Konkreetse probleemi lahendamisele ja riskirühmadele suunatud; 

 Eraldi rahastatav; 

 Politsei prioriteetsetest eesmärkidest lähtuv; 

 Koostööpartnerite ja/või politseiväliste rahastajatega ühiselt teostatav 

süüteoennetuslik tegevus. 

 

Samuti toob Brikkel (2009, lk 7) välja, et projekti eristab teistest eesmärgilistest 

tegevustest kindel ajaline raam, eelnevalt kokkulepitud ressurss ning oodatav tulemus. 

Stel (2001, lk 153) kohaselt on tulemused mõõdetavad ning nad on hindamise vorm, 

millel on oma teatud regulatsioonimehhanism. 

 

Projekti planeerimiseks ja läbiviimiseks on olemas mitmeid võimalusi. See sõltub 

projektijuhist, kelle ülesanne on valida parimad variandid konkreetse probleemi 

lahendamiseks. Kuigi võimalusi on mitu, kattuvad need sageli osaliselt. Projektijuht 

võib näiteks valida mõnes teises riigis tehtud eduka või tulemusliku projekti, mida saab 

kasutusele võtta Eestis leviva sarnase probleemiga tegelemiseks. Ekblom (2008) toob 

oma artiklis välja, et kui ennetustööks ei kasutata teadmistepõhist lähenemist siis on 

suhteliselt suur võimalus tekkida ebaõnnestumisi läbiviimises. Teadmistepõhiseks 

lähenemiseks on vaja teha projektile eelnev uuring, mis toob välja piirkonnas esineva 

probleemi ning vajaduse ennetuslikuks sekkumiseks. 

 

Võimalus on samuti ennetustöö tegijate poolt välja mõelda ise projekt, mis sobiks kõige 

paremini esinevate probleemidega tegelemiseks. Töö autor keskendub ennetustöö 

projekti loomiseks projektitsüklile, mis on välja pakutud Brikkeli (2009, lk 9) poolt. 

Samuti täiendab autor seda tsüklit tuginedes teiste autorite poolt kirjutatud teooriale, et 

saavutada lõputöö raames parima lahenduse. Algsele joonisele on autori poolt lisatud 
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projekti kohandamine, mida on täpsemalt kirjeldatud alapeatükis 1.3 leheküljel 17. 

Allpool on toodud autori poolt täiendatud projektitsükli joonis. 
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Joonis 3. Projektitsükkel erinevate faasidega (Brikkel, 2009, lk 9; autori koostatud) 

Tsükkel koosneb neljast faasist (sinised kujundid): strateegilise planeerimise-, projekti 

teostamise-, projekti hindamise- ning projekti kohandamise faasist. Nii projektitaotlus, 

kui F-joon (finants- ja tegevusaruanne) on mõlemad kirjalikud dokumendid, mida peab 

esitama. Projekti kasutusele võtmise võimaldab rahastaja jaatav vastu (roheline kujund). 

Rahastaja eitava vastuse (punane kujund) korral peab üle vaatama planeerimise ning 

projektitaotluse, vastavalt nõutavatele kriteeriumitele, mis rahastajal võivad olla. 

 

Strateegilise planeerimise faas hõlmab endas probleemi olemasolu tuvastamist ning 

kaardistamist. Siinkohal tuleb abiks eelmises alapeatükis välja toodud SARA mudel. 

Projekti loomisel peaks kaardistamisesse kaasama kohalikku olustikku põhjalikult 

tundvaid inimesi, mis aitab terviklikku pilti teatud piirkonnast luua (World Health 
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Organization, 2000, p. 45). Vajalik on välja selgitada võimalikult palju informatsiooni 

nii piirkonna kui probleemi kohta. Parim võimalus selleks on teostada piirkonnas 

projektile eelnev uuring, mis toob välja kõige enam informatsiooni piirkonnas esineva 

probleemi kohta. Süstemaatiline informatsiooni ja andmete analüüs aitab seada üldise 

eesmärgi ning otsesed ehk mõõdetavad eesmärgid, mida projektiga tahetakse saavutada. 

Üldine eesmärk Brikkeli (2009, lk 16) kohaselt on soovitud olukord, nn kaugem siht, 

kuhu projektiga tahetakse jõuda, kuid milleks läheb vaja mitmete projektide koosmõju 

(näiteks narkootikumidega seotud surmade vähendamine). Otsesed ehk mõõdetavad 

eesmärgid on olukorrad, mida soovitakse saavutada konkreetse projektiga ning igaüks 

neist peab olema (Brikkel, 2009, lk 16): 

 Spetsiifiline ehk ainulaadne – eristab antud projekti teistest; 

 Mõõdetav – kvantitatiivsete või kvalitatiivsete näitajatega kirjeldatud; 

 Ajastatud – kindla tähtajaga (projekti lõppemisega) piiratud; 

 Realistlik – antud tingimustes teostatav; 

 Täpne – üldsõnalisust vältiv. 

 

PPA saab kasutada oma ennetustöö planeerimiseks piirkonna kuritegude statistikat. See 

on oluline osa planeerimisest kuna annab väga palju informatsiooni piirkonnas levivate 

probleemide kohta. Graham ja Bennet (1998, lk 127) on oma raamatus kirjutanud, et 

kuritegude statistika on ennetuslike abinõude väljatöötamiseks eriti olulised. Sellele 

võimalusele tuginedes on politseiametnike poolt teostatud ennetustöö mõnevõrra 

kergendatud kuna neil on ligipääs kõige värskematele statistikatele. 

 

Esimeses faasis on oluline sidusgruppide kaasamine. Brikkel (2009, lk 11) toob välja, et 

sidusgruppidesse kuuluvad need grupid, kes on huvitatud projekti toetama ning samuti 

need, kellele toob projekt kaasa võimalikke tülikaid muutusi. Nende gruppide 

planeerimisse kaasamine aitab vältida vastasseisu, kindlustada jätkusuutlikkust ning 

aitab keskenduda nende tegelikele vajadustele. 

 

Samuti toimub esimeses faasis projektitaotluse tegemine. Selles peavad olema kirjas 

kõik erinevad sisendid, mida planeerimise etapis projekti läbiviimiseks nähti vaja 

minevat. Projektitaotlus peaks sisaldama järgmiseid punkte (Stel 2001, lk 104): 

 Probleemi kirjeldus; 
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 Projekti eesmärgid; 

 Meetodid või tehnilised vahendid; 

 Hindamise kirjeldus; 

 Teised rahastajad ning toetamine tulevikus; 

 Eelarve. 

1.3. Narkoennetustöö projekti teostamine 

Projekti teostamise faas eelmise alapeatüki kohaselt algab rahastaja(te) poolt positiivse 

vastuse saamisega. Projekti teostamiseks ei piisa ühe rahastaja poolt vahendite 

küsimisest. Reaalsus on see, et osa eelarvest on enda organisatsiooni kanda ning 

ülejäänu tuleb erinevatelt rahastajatelt (Brikkel, 2009, lk 24-25). Selleks, et arendada 

edukat ennetuslikku tegevust, peab Stel (2001, lk 104) kohaselt kokku leppima projekti 

läbiviijate ehk meeskonna tööjaotus. See eeldab samuti projektijuhi olulist rolli inimeste 

organiseerimisel ning juhtimisel. Organisatsioonisiseselt on tähtsal kohal juhi valimisel 

projekti olulisus ja suurus (Brikkel, 2009, lk 26). Tegevuste teostamise faasis aitab 

projekti planeerida kava, kus on tegevused järjekorra ja ajalise kestvuse järgi välja 

toodud. 

 

Projekti teostamise faasis toob Brikkel (2009, lk 29) välja ühe olulise osa, milleks on 

monitooring ehk kogu projekti vältel tegevuste jälgimine. See aitab vältida ja ennetada 

võimalikke probleeme, mis võivad tekkida planeerimise ning teostamise jooksul. 

Samuti aitab monitooring kohendada vajadusel eesmärke, olenevalt muutustest mis 

projekti mõjutavad. Kogu selle tegevuse eesmärk on jälgida, et kavandatud tegevusi 

viiakse läbi plaanikohaselt ja efektiivselt (World Health Organization, 2000, p. 90). 

 

Projekti hindamise faas on tavaliselt seotud tulemuste ja saavutuste analüüsimisega 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, p. 79). See põhineb otsestel ehk 

mõõdetavatel eesmärkidel (Brikkel, 2009, lk 30). Hindamisega saadud teadmised on 

samuti tähtsad edasise töö jätkamiseks ehk aitavad kohendada projekti (Alexandersson, 

et al., 2002, lk 79). Planeerimise faasis ehk esimeses faasis on oluline tuua 

projektitaotlusesse sisse kirjelduse sellest, kuidas projekti lõppedes analüüs läbi 
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kavatsetakse viia. Objektiivse hinnangu saamiseks soovitatakse selleks tegevuseks 

kasutada kõrvalisi isikuid või organisatsioone, kes pole projekti loomise ning 

läbiviimisega otseselt seotud olnud (Alexandersson, et al., 2002, lk 80). Sherman oma 

uurimisrühmaga on öelnud, et ennetustöö projektid on vastutavad oma tegevuse eest, 

mistõttu on eriti vajalik nende puhul hindamine (Sherman, et al., 1998) 

 

Projektile hinnangu andmiseks on olemas erinevaid viise, kuid lõputöö keskendub 

protsessi hindamisele ning tulemuslikkuse hindamisele. Need kaks hindamise viisi 

tähendavad (Stel, 2001, lk 146): 

 Protsessi hindamine – viis, mille abil saadakse infot selle kohta, miks oli teatud 

projekt edukas või mitte. See on oluline informatsioon kavandamise ja 

rakendamise protsessi täiendamiseks. Lõpptulemused saab võrrelda eelnevalt 

projekti kavasse pandud punktidega, et tuvastada võimalikke nõrku kohti. See 

hindamise viis on samuti oluline lõpparuandes, mida tutvustatakse rahastajatele 

eesmärgiga näidata, kuidas on ressursse kasutatud; 

 Tulemuslikkuse hindamine – selle viisiga hinnatakse, kas projekt on andnud 

mingi tulemuse ning kas see tulemus on tingitud just tehtud ennetustööst. See on 

keeruline ülesanne kuna usaldusväärseid järeldusi ei saa teha ainult 

kvantitatiivsete tulemuste põhjal. Samuti on vaja teha tihti järeluuring, et saada 

teada, kas tulemused on lühiajalised või mitte. 

 

Hindamise eesmärgiks on (Brikkel, 2009, lk 30): 

 Saada teada, kas sihid ja eesmärgid on saavutatud; 

 Analüüsida, mida oleks saanud paremini teha; 

 Anda informatsiooni ja kogemusi edasi teistele; 

 Anda osalejatele ja rakendajatele tagasiside. 

 

Lõpparuande koostamine toimub projekti lõppedes ning tähendab analüüsitulemuste 

dokumenteerimist. Selle raames peaks Brikkeli (2009, lk 32) kohaselt kokku võtma 

rahalised arvestused ning koostama finantsaruande, tänama kõiki osalejaid ja toetajaid 

ning tutvustama aruannet kõigile seotud osapooltele. Koostööd peab võimaluse korral 

säilitama kõikide osapooltega kuna projekti läbiviimise vajadus võib uuesti ette tulla. 

Rahastajad ootavad lõpparuannet tagasiside saamiseks, et saada teada kuidas nende raha 
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kasutati ning kuidas nad said kaasa aidata. Sellest võib oleneda järgmise toetuse 

saamine. 

 

Projekti kohandamise faas on seotud eelkõige ilmnenud probleemide kõrvaldamisega, 

et saada jätkusuutliku projekti ehk sellise, mida saaks sarnaste probleemide 

lahendamiseks kasutada ka mujal või korduvalt. Koostöö rahastajatega ja teistega on 

oluline jätkusuutlikkuse tagamiseks ning selleks tuleb hoida häid suhteid. Selles osas 

aitab eelnevas faasis tehtud hindamise tegemine ja selle põhjal tagasiside andmine. 

Hindamise tulemusi on samuti võimalik kasutada efektiivseks projekti kohandamiseks 

(Stel, 2001, lk 106). 
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2. PROJEKTIDE ANALÜÜS JA EKSPERTINTERVJUUD 

2.1. Põhja prefektuuris läbiviidud narkoennetustöö projektide analüüs 

Narkoennetustöö projektide valimiks on aastatel 2011-2014 Põhja prefektuuris teostatud 

projektid. Valimi moodustavad üheksa projekti, mida on individuaalselt analüüsitud 

ning iga projekti tulemused on eraldi välja toodud. Alapeatüki lõpus on välja toodud 

kokkuvõtlik tabel parima ülevaate võimaldamiseks. Projektid on uued ning seetõttu 

sobivad kõige enam andma edasi hetkel käibel olevaid mudeleid narkoennetustöö 

projektide planeerimiseks ning läbiviimiseks. Samuti on valimi määramisel oluline 

asjaolu, et 2012. aastal moodustati siseminister Ken-Marti Vaheri ettepanekul valitsuse 

uimastiennetuskomisjon, pärast mida keskendatakse varasemast rohkem 

narkoennetusele ja samuti projektide läbiviimisele. 

 

Kvalitatiivse meetodina kasutab töö autor dokumendianalüüsi, mille käigus on 

süsteemselt võrreldud narkoennetuse projektide taotlustes ja lõpparuannetes esinevaid 

kümmet punkti. Need on järgmised: 

 Kestvus; 

 Koht; 

 Sihtrühm; 

 Eesmärk; 

 Tegevused; 

 Koostööpartnerid (rahastajad); 

 Tulemuslikkus; 

 Eelnenud uuring; 

 Järgnenud analüüs; 

 Jätkusuutlikkus. 

 



19 

 

Võrdluseks kasutatud punktide valimisel lähtus autor kättesaadavate materjalide 

eripärast ning erinevate struktuuriüksuste poolt täidetud taotluste ning lõpparuannete 

vormidest. Need kümme punkti esinesid enamasti kõikidel projektidel ja on piisavad 

vastamaks autori poolt esitatud uurimisküsimustele ning uurimisülesandele. Lisaks 

dokumendianalüüsi käigus saadud teabele on viidud läbi intervjuud narkoennetustöö 

asjatundjatega, et koondada ja kinnitada saadud informatsiooni erinevate allikate poolt 

(Bowen, 2009, p. 28). Projektide analüüsi ning intervjuude analüüside järeldused on 

välja toodud töö alapeatükis 2.4. 

 

Projekt „Turvaline Jüripäev“ teostati Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna 

poolt aastal 2011. Tegemist oli jätkuprojektiga, mida viidi läbi 12. aastat järjest. 

Järgnevalt on esitatud projekti põhjalikum analüüs (Politsei- ja Piirivalveamet, 2011): 

 Kestvus – 22.03.2011 – 15.05.2011; 

 Koht – Põhja prefektuur, Kesklinna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Kesklinna- ning Põhja-Tallinna koolide 7. klasside õpilased; 

 Eesmärk – Vähendada narkootiliste ainete esmatarbimist alaealiste hulgas; 

 Tegevused – Õigusakte puudutav loeng, orienteerumisvõistlus; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI), 

eraettevõtted; 

 Tulemuslikkus – Projekt viidi läbi 12. aastat järjest ning loeti kordaläinuks, saadi 

parem ülevaade noorte teadmistest, paranenud suhted piirkonna koolidega ja 

noortega, kindel koostööpartnerite ring, kes on huvitatud projekti toetamisest 

järgnevatel aastatel; 

 Eelnenud uuring – Uuringut ei eelnenud, vajalikkuse põhjendus on üldine 

teadmine, et noored veedavad sageli aega ringi uitades ning see toob kaasa 

süütegude toimepaneku ning uimastite tarbimise; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Projekti loetakse jätkusuutlikuks. 

 

Projekt „Enne mõtle, kui otsustad“ teostati aastal 2012 ning lõppes aastal 2013. 

Tegemist on Põhja prefektuuri Ida politseijaoskonna poolt läbiviidud projektiga. 

Alljärgnevalt on projekti kohta põhjalikum analüüs (Politsei- ja Piirivalveamet, 2012a): 

 Kestvus – Märts 2012 – jaanuar 2013; 



20 

 

 Koht – Põhja prefektuur, Ida politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Tallinna Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehhaanika kooli 

õpilased; 

 Eesmärk – Vähendada alaealiste seas narkootiliste ainete esmatarbijate hulka; 

 Tegevused – Narkomaania teemaline päev sihtrühma koolides, 

künoloogiateenistuse koertega politseilised tegevused; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, AIDS-i Ennetuskeskus, koolid; 

 Tulemuslikkus – Informatsioon puudub; 

 Eelnenud uuring – Kasutatud andmebaaside statistikat ja piirkonnaanalüüsi; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projekti juhtide poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Informatsioon puudub. 

 

Projekt „Turvaline Jüripäev“ on 13. aastat järjest teostatud jätkuprojekt, mille 

läbiviimine toimus aastal 2012. Projekt teostati Põhja prefektuuri Kesklinna 

politseijaoskonna poolt ning allpool on esitatud põhjalikum analüüs (Politsei- ja 

Piirivalveamet, 2012b): 

 Kestvus – 28.03.2012 – 18.05.2012; 

 Koht – Põhja prefektuur, Kesklinna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Kesklinna- ning Põhja-Tallinna koolide 7. klasside õpilased; 

 Eesmärk – Vähendada narkootiliste ainete esmatarbimist alaealiste hulgas; 

 Tegevused – Temaatiline loeng narkootikumide teemal, viktoriin-

orienteerumisvõistlus; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, eraettevõtted; 

 Tulemuslikkus – Projekt toimus 13. aastat järjest ning oli õnnestunud. Võrreldes 

aastaga 2011 on osa võtnud koolide arv suurenenud. Parandati suhteid koolide ja 

noortega, suurenes Põhja-Tallinna koolide huvi, uued narkoteemalised 

infomaterjalid, mis on abiks politsei igapäevatöös; 

 Eelnenud uuring – Uuringut ei eelnenud, vajalikkuse põhjendus on üldine 

teadmine, et noored veedavad sageli aega ringi uitades ning see toob kaasa 

süütegude toimepaneku ning uimastite tarbimise; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Projekti loetakse jätkusuutlikuks. 
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Projekt „ABIKÄSI“ teostati Põhja prefektuuri Lõuna politsejaoskonna poolt aastal 

2013. Tegemist on jätkuprojektiga ning järgnevalt on toodud põhjalikum analüüs 

(Politsei- ja Piirivalveamet, 2013a): 

 Kestvus – Veebruar-mai 2013 ja september-november 2013; 

 Koht – Põhja prefektuur, Lõuna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Erivajadustega lapsed, noored ja täiskasvanud; 

 Eesmärk – Vähendada puudega inimeste poolt toimepandud süütegude arvu ning 

suurendada nende teadlikkust oma õigustest ja kohustustest; 

 Tegevused – Käsitletakse narkootikumide teemaga seonduvalt narkootiliste- ja 

psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust, räägitakse narkopolitsei 

tööst ning näidatakse künoloogiateenistuse koeri; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, Maanteeamet, eraettevõtted, koolid ja 

päevakeskused; 

 Tulemuslikkus – Püstitatud eesmärgid saavutati, osalejad said informatsiooni 

rikkumistest ning vastutusest, tegemist on jätkuprojektiga; 

 Eelnenud uuring – Uuringut ei eelnenud, vajalikkuse põhjendus tulenes 

statistikast ning piirkonnaanalüüsist; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Projekti loetakse jätkusuutlikuks. 

 

Projekt „Turvaline Jüripäev“ on pikaajaline jätkuprojekt, mida viidil aastal 2013 läbi 

14. aastat järjest. Tegemist on Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna projektiga, 

mille põhjalikum analüüs on järgnev (Politsei- ja Piirivalveamet, 2013b): 

 Kestvus – 18.03.2013 – 18.05.2013; 

 Koht – Põhja prefektuur, Kesklinna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Kesklinna- ning Põhja Tallinna koolide 7. klasside õpilased; 

 Eesmärk – Vähendada narkootiliste ainete esmatarbimist alaealiste hulgas; 

 Tegevused – Temaatiline loeng narkootikumidest, viktoriin-

orienteerumisvõistlus; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, Tallinna Noorsootöö Keskus, 

eraettevõtted; 
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 Tulemuslikkus – Projekt toimus 14. aastat järjest ning loetakse õnnestunuks. 

Võrreldes eelmise aastaga on osa võtvate koolide arv vähenenud oluliselt (2012. 

aastal vastavalt 17 võistkonda, 2013. aastal 9 võistkonda), samuti läbiviidud 

loengute arv. Koostööpartnerite arv oli rekordiliselt kõrge, saavutades 9 

partnerit; 

 Eelnenud uuring – Eelnenud uuringut ei teostatud. Vajalikkuse põhjendus on 

üldine teadmine, et noored veedavad sageli aega ringi uitades ning see toob 

kaasa süütegude toimepaneku ning uimastite tarbimise; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Projekti loetakse jätkusuutlikuks. 

 

Projekt „Enne mõtle, kui otsustad II“ on jätkuprojekti, mis teostati aastal 2013 ning 

tegevused kestsid kuni 2014. aastani. Projekt viidi läbi Põhja prefektuuri Ida 

politseijaoskonna poolt ning alljärgnevalt on põhjalikum analüüs (Politsei- ja 

Piirivalveamet, 2013c): 

 Kestvus – Märts 2013 – veebruar 2014; 

 Koht – Põhja prefektuur, Ida politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Tallinna Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakooli 

õpilased; 

 Eesmärk – Vähendada alaealiste seas narkootiliste ainete esmatarbijate hulka; 

 Tegevused – Narkomaania teemaline teabepäev, mis on mõeldud esimeste 

kursuste õpilastele ning politseilised tegevused künoloogiateenistuse koertega; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, AIDS-i Ennetuskeskus, mõlemad 

sihtrühma koolid; 

 Tulemuslikkus – Informatsioon puudub; 

 Eelnenud uuring – Uuringut ei eelnenud. Vajalikkus on põhjendatud läbi 2012. 

aasta statistika ning teadmise, et 2012. aastal teostatud projekt oli positiivne ning 

narkootiliste ainete tarbimine on kasvanud; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projekti juhtide poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Informatsioon puudub. 
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Projekt „Kuula ja märka“ teostati Põhja prefektuuri Lõuna politseijaoskonna poolt 

aastal 2013. Tegemist on esmakordse projektiga, mis oli suunatud lastega tegelevatele 

spetsialistidele. Järgnevalt on projekti põhjalikum analüüs (Politsei- ja Piirivalveamet, 

2013d): 

 Kestvus – Juuli 2013 – detsember 2013; 

 Koht – Põhja prefektuur, Lõuna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Lastega tegelevad spetsialistid (alaealiste komisjoni liikmed, 

noortejuhid, huvijuhid, õpetajad); 

 Eesmärk – Aidata mõista läbi alaealiste mõtete ja kogetu sõltuvusainete mõju 

ning vähendada noortega tegelevate spetsialistide kaudu sõltuvusainete levikut 

ja tarbimist nende hulgas; 

 Tegevused – Loengud koolides, brošüüride koostamine ning trükkimine; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – KOV, koolid, noortekeskused; 

 Tulemuslikkus – Projekti tegijate sõnul pani film „Mõtteaine“ oma erinevate 

lugudega noori mõtlema. Loenguid jäi väheseks taolise mahuka teema 

edasiandmiseks; 

 Eelnenud uuring – Eelnenud uuringut ei teostatud. Vajalikkuse põhjendus on 

toodud välja läbi statistika ning piirkonnaanalüüsi; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projekti juhtide poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Hinnang jätkusuutlikkusele ei ole üheselt välja toodud. 

Kirjutatud on üldiselt, et narkootikumide teemal ennetus on vajalik, kuid lisatud 

on, et selle projektiga ei läbitud kõiki koole ning vanuseliselt tulevad uued 

noored peale. 

 

Projekt „Aitame Koos“ on esmakordne projekt, mis viidi läbi Põhja prefektuuri Lõuna 

politseijaoskonna poolt aastal 2013. Järgnevalt on esitatud projekti põhjalikum analüüs 

(Politsei- ja Piirivalveamet, 2013e): 

 Kestvus – Oktoober 2013 – aprill 2014; 

 Koht – Põhja prefektuur, Lõuna politseijaoskond; 

 Sihtrühm – Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Nõmme koolide personal; 

 Eesmärk – Õppeasutuste juhendamine sõltuvusprobleemide varaseks 

märkamiseks ja sekkumiseks; 
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 Tegevused – Ümarlauad ja infopäevad koolides; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – TAI, koolid; 

 Tulemuslikkus – Informatsioon puudub; 

 Eelnenud uuring – 2011. aastal tehtud Euroopa koolilaste alkoholi ja 

uimastikasutamise küsitlusuuringule toetatud, samuti politsei väärtegude 

statistikale Põhja prefektuuris; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt, mainitud on tagasisidet 

koostööpartneritelt; 

 Jätkusuutlikkus – Informatsioon puudub. 

 

Projekt „KEAT“ teostati koostöös teiste organisatsioonidega Põhja prefektuuri 

korrakaitseteabetalituse ennetusteenistuse poolt aastal 2014. Järgnevalt on esitatud 

põhjalikum projekti analüüs (Politsei- ja Piirivalveamet, 2014): 

 Kestvus – Jaanuar 2014 – detsember 2014; 

 Koht – Põhja prefektuur, korrakaitseteabetalitus, ennetusteenistus; 

 Sihtrühm – Tallinna ja Harjumaa koolide 6. klasside õpilased (12-13. aastased); 

 Eesmärk – Üheks eesmärgiks on läbi praktiliste tegevuste ja teavitustöö 

vähendada laste poolt toimepandavate süütegude arvu (muuhulgas samuti 

narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusega seotus 

süüteod); 

 Tegevused – Koolitatakse 6. klasside õpilasi ning teadmiste kinnistamiseks 

tehakse lõpulaager. Politsei viib läbi koolituse sõltuvusainete mõjust inimestele; 

 Koostööpartnerid (rahastajad) – Päästeamet, Eesti Punane Rist, Operation 

Lifesaver Estonia, Kaitseliit, Tallinna Haridusamet; 

 Tulemuslikkus – Informatsioon puudub; 

 Eelnenud uuring – Eelnenud uuringut teostatud ei ole. Vajalikkuse põhjenduses 

tuginetakse hetkeolukorra analüüsile piirkonnas ning väärtegude statistikale; 

 Järgnenud analüüs – Teostatud projektijuhi poolt; 

 Jätkusuutlikkus – Informatsioon puudub. 

 

Töö autoril ei olnud võimalik analüüsida „Enne mõtle, kui otsustad“, „Enne mõtle, kui 

otsustad II“, „Aitame Koos“ ning „KEAT“ projektide kahte punkti, milleks oli 
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tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus. Antud punkte ei saanud autor analüüsida kuna nende 

lõpparuandeid PPA arhiivist ei olnud võimalik saada. Nende kahe punkti vastused on 

asendatud fraasiga informatsioon puudub. Samuti on oluline asjaolu, et teistel 

projektidel oli punkt jätkusuutlikkus väga lühidalt kirjeldatud. Järgnevalt on välja 

toodud kokkuvõtlik analüüs kõikide projektide kümne väljatoodud punkti kohta. 

 

Tabel 1. Projektide kokkuvõtlik tabel iga väljatoodud punkti kohta (autori koostatud) 

Punktid Tulemused 

Kestvus Projektid teostatud ajavahemikus märts 2011. aasta kuni detsember 2014. 

aasta 

Koht Projektid on viidud läbi Põhja prefektuuri korrakaitseteabetalituse 

ennetusteenistuse, Kesklinna-, Lõuna- ja Ida politseijaoskondade poolt 

Sihtrühm Kõikidest projektidest kuus on suunatud õpilastele, üks suunatud 

erivajadustega inimestele, üks lastega tegelevatele spetsialistidele, üks 

koolide personalile 

Eesmärk Projektide eesmärkideks olid – vähendada narkootiliste ainete esmatarbimist 

alaealiste hulgas, vähendada puudega inimeste süütegude arvu ning 

suurendada nende teadlikkust oma õigustest ja kohustustest, koolitada 

lastega tegelevaid spetsialiste ning läbi nende vähendada narkootikumide 

tarbimist ja levikut laste hulgas, õppeasutuste juhendamine 

sõltuvusprobleemide varaseks märkamiseks ja sekkumiseks 

Tegevused Projektide tegevusteks olid – õigusakte puudutav loeng, 

orienteerumisvõistlus, narkomaania teemaline päev koolides, 

künoloogiateenistuse koertega politseilised tegevused, temaatiline loeng 

narkootikumide teemal, viktoriin, loengud koolides, brošüüride koostamine 

ning trükkimine, ümarlaud ja infopäevad koolides, laager 

Koostööpartnerid TAI, KOV, AIDS-i ennetuskeskus, Maanteeamet, Päästeamet, Kaitseliit, 

Tallinna Haridusamet, Tallinna Noorsootöö Keskus, Eesti Punane Rist, 

Operation Lifesaver Estonia, koolid, päevakeskused, eraettevõtted 

Tulemuslikkus Kõikidest projektidest neljal puudub informatsioon tulemuslikkuse kohta, 

ülejäänud projektides on välja toodud järgnev - püstitatud eesmärkide 

saavutamine, noorte mõtlema panemine, parema ülevaate saamine piirkonna 

noortest ja olukorrast, kindlate koostööpartnerite leidmine, paranenud suhted 

koolide ja noortega 

Eelnenud uuring Kõikidest projektidest kaheksa puhul eelnenud uuringut ei teostatud, üks 

projekt tugines kaks aastat eelnevalt teostatud uuringule, ülejäänud projektid 

põhjendasid vajalikkust läbi üldise teadmise, andmebaaside statistika, 

piirkonna analüüsi ning eelneva aasta projekti positiivsuse 

Järgnenud analüüs Kõikides projektides on välja toodud, et järgnenud analüüs on teostatud 

projekti juhi või juhtide poolt, projektis „Aitame Koos“ on mainitud 

koostööpartnerite kaasamist tagasisideks 

Jätkusuutlikkus Kõikidest projektidest neljal puudub informatsioon jätkusuutlikkuse kohta, 

nelja projekti loetakse jätkusuutlikuks ning ühel projektil ei ole 

jätkusuutlikkus üheselt sõnastatud 
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2.2. Ekspertintervjuude läbiviimine 

Autori poolt tehtud intervjuud on poolstruktureeritud intervjuu üks vormidest, milleks 

on ekspertintervjuu (Laherand, 2008, lk 199). Ekspertintervjuud viis töö autor läbi 

Põhja prefektuuris ennetustöö alal töötavate ametnikega. Intervjuu küsimused saadeti 

individuaalselt ametnike elektronposti aadressile. Vastajatelt oli küsitud samuti 

nõusolekut kasutada nende nime lõputöös, millele vastas eitavalt üks ametnik, kelle 

nimi on asendatud tähisega X. Ülejäänud ametnike perekonnanimesid kasutatakse 

analüüsis täpsustavate vastusevariantide esitamiseks. Intervjueeritavaid inimesi oli 

kokku neli. Nad on ametnikud, kes tegelevad ennetustööga Põhja prefektuuris 

igapäevaselt ja on seda teinud juba aastaid, mistõttu peab autor neid selle ala 

asjatundjateks. Vastajateks olid Põhja prefektuuris töötavad teabebüroo 

vanemkorrakaitseametnik politseileitnant Kristel-Liis Kaunismaa, Lääne-Harju 

politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalitluse noorsoopolitseinik inspektor Liisa 

Kangur, Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik 

vaneminspektor Mari-Liis Mölder ning menetlustalituse ametnik X. 

 

Intervjuu koosnes kahest osast. Esimene osa ehk ennetustöö blokk sisaldas kaheksat 

küsimust ennetustöö kohta. Intervjuu teine osa ehk isikuandmete blokk koosnes kolmest 

küsimusest vastaja isiklike andmete kohta, ning nende kasutamise lubatavuse kohta. 

Küsimused 1, 3, 4, 5, 6, 7 olid valikvastustega, et saaks paremini analüüsida andmeid 

ning esitada tulemusi. Küsimused 2 ja 8 olid ilma valikvastustega, võimaldamaks vabas 

vormis vastamist. Isiklike andmete kohta küsimused teises osas olid tööstaaž, 

haridustase ning luba kasutada isiku nime lõputöö koostamisel. 

 

Intervjuude eesmärk oli saada vastus uurimisprobleemile, milleks on küsimus: Kas 

narkoennetustöö projektile järgnev analüüs on piisav, et anda objektiivne hinnang 

tehtud tööle? Samuti lahendada lõputööga seotud eesmärk, milleks oli vaja selgitada 

välja, mil määral analüüsitakse narkoennetustöö projekte Põhja prefektuuris. 

Ekspertintervjuu oli üheks uurimisülesandeks ning vastuseid kasutab töö autor samuti 

uurimisküsimustele vastamiseks. Intervjuude küsimused täies mahus on esitatud töö 

lõpus LISAD peatükis Lisa 1 alapeatükis. 
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2.3. Ekspertintervjuude analüüs 

Intervjuu ennetustöö bloki esimene küsimus oli seotud Põhja prefektuuri ennetustöö 

põhimõtetega. Küsimuseks oli, kas Põhja prefektuuris kasutatakse narkoennetustöös 

kindlaid põhimõtteid, mida tuleks järgida projekti planeerimisel? Sellele küsimusele 

vastasid kõik neli intervjueeritavat vastusevariandiga jah. Jaatava vastuse korral oli 

esitatud küsimusele lisa, kus vastaja pidi välja tooma milliseid põhimõtteid nemad 

kasutavad oma töös. Kõik neli vastajat tõid välja, et ennetustöö projekti planeerimisel 

järgitakse Politsei ennetustegevuse aastaplaanist tulenevaid põhimõtteid ning antud 

piirkonna analüüsi ning eripära. Vastajad Kaunismaa ning Kangur tõid välja, et projekti 

planeerimisel kasutatakse samuti uuringuid, kuid ei täpsustanud milliseid. Vastaja 

Mölder kirjutas, et (vastus muutmata kujul) „Läbivaks põhimõtteks on seega 

vajaduspõhisus, ei saa väita et narkoennetus tööd mõnes piirkonnas poleks vaja teha, 

küll aga see erineb piirkonniti“. 

 

Teine küsimus intervjuus oli milline eeltöö tehakse enne narkoennetustöö projektide 

planeerimist? Sellel küsimusel ei olnud valikvastuseid, mistõttu töö autor peab 

vajalikuks tuua välja iga intervjueeritava vastuse eraldi, et saada parem ülevaade. 

Vastused on kõik välja toodud muutmata kujul tsiteerides. 

 Kaunismaa: „Eeltöö oleneb konkreetsest projektist. Eeltööks on vajaduse 

väljaselgitamine, piirkonna analüüs, koostööparterite kaasamine, tegevuste 

läbimõtlemine, eelarve planeerimine“; 

 Kangur: „Eeltöö oleneb konkreetsest projektist. Eeltööks on vajaduse 

väljaselgitamine, piirkonna analüüs, koostööparterite kaasamine, tegevuste 

läbimõtlemine, eelarve planeerimine. Kindlasti vaatame, mida eelnevatel 

aastatel tehtud on ja püüame juba tehtud töö tulemusi parimal võimalikul viisil 

hinnata, sellelt pinnalt peaks selguma edasine vajadus, mis saab olla sisendiks 

uute tegevuste planeerimisele“; 

 Mölder: „Oluline on teha kindaks, kas selline projekt annab ka tulemust, mis on 

mingi projekti eesmärk ja kuidas projekt nn. käima lükata. Ehk siis kas meil on 

selleks vaja juurde koostööpartnereid, analüüsida statistikat, miks meil seda 

projekti just vaja on ja mõelda kas me saame läbi ennetuse probleemi 

leevendada/lahendada“; 
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 X: „Eeltööks ongi piirkonna analüüs, koostööpartnerite leidmine, tegevuste 

planeerimine“. 

 

Järgmine küsimus oli hindamise kohta, nimelt kas projekte hinnatakse pärast nende 

lõppemist? Küsimusele oli antud jah või ei valikvastused. Kõik neli vastasid sellele 

küsimusele jaatavalt. Jaatava vastuse korral oli samuti esitatud täpsustustav küsimus, 

kuidas projekte hinnatakse. Kaunismaa, Kangur ja X ütlesid, et hindamine oleneb 

projektist ning tõid välja, et näiteks KEAT projekti puhul viiakse läbi teadlikkuse test. 

Mölder vastas, et projekti lõpus koostatakse lõpparuanne kus kajastub kokkuvõtlikult 

projekt ning selle jätkusuutlikkus. Samuti lisas Mölder, et (vastus muutmata kujul) 

„Ennetuse mõju saab juba konkreetsemalt hinnata läbi küsitluste või tagasiside 

põhjal“. Kaunismaa ja Kangur mainisid, et alates 2013. aastast on PPA teinud 

teadlikkuse kasvu uuringut, mille tulemusel selgitatakse välja, mil määral on ennetustöö 

tulemusena kasvanud teadlikkus ja hoiakud, muuhulgas ka sõltuvusainete alased. X 

lisas omaltpoolt, et PPA teeb järeluuringuid, kuid ei täpsustanud, millised need on. 

 

Neljas küsimus oli millist rahastust kasutatakse Põhja prefektuuris narkoennetustöö 

projektide läbiviimisel? Intervjueeritavatele oli välja pakutud vastusevariandid KOV ja 

PPA enda ning samuti variant muu, kus oli võimalus tuua välja veel rahastajaid. 

Vastuses tõi Mölder välja variandi muu all, et koostööpartnerid, kellega ühiselt viiakse 

läbi projekte, rahastavad samuti projektide teostamist. Teised vastajad enda poolt 

vastusevariante ei lisanud. Vastused on esitatud koos viienda küsimuse vastustega 

allpool olevas tabelis. 

 

Viienda küsimusega uuris autor, milliste organisatsioonidega tehakse kõige enam 

koostööd Põhja prefektuuris narkoennetustöö projektide läbiviimisel. Valikutena olid 

välja toodud variandid MTÜ ja KOV ning muu. Valikvastuse muu lisamine andis 

võimaluse intervjueeritavatel lisada vastusevariante, mida autor ei olnud enda poolt 

pakkunud. Kaunismaa, Kangur ja X lisasid kõik vastusevariandi TAI ehk Tervise 

Arengu Instituut. Küsimuse täisvastused koos eelneva küsimuse vastustega on välja 

toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 2. Rahastajad ja organisatsioonid, kellega tehakse koostööd Põhja prefektuuris 

(autori koostatud) 

Vastaja Kaunismaa Kangur Mölder X 

Rahastajad KOV, PPA enda KOV, PPA enda KOV, PPA enda, 

koostööpartnerite 

KOV, PPA enda 

Koostööpartnerid MTÜ, KOV, TAI MTÜ, KOV, TAI, 

piirkondlikud 

noortekeskused, 

koolid 

MTÜ, KOV, 

Punane Rist, 

Päästeamet, 

Maanteeamet 

MTÜ, KOV, TAI 

 

Oma vastuses lisas Mölder koostööpartneritele pärast loetelu lühendi jne, mistõttu on 

alust järeldada, et loetelu on pikem, kui vastuses välja toodi. 

 

Kuuenda küsimusega uuris autor, millistele sihtgruppidele suunatud narkoennetustööd 

tehakse Põhja prefektuuris kõige enam. Küsimusel oli välja toodud vastusevariandid 

noored, kes pole proovinud narkootikume, noored, kes on tarvitanud narkootikume, 

inimesed, kes on narkootikumidest sõltuvuses ning muu. Kaunismaa ja X vastasid, et 

kõige enam suunatakse narkoennetustööd noortele, kes pole proovinud narkootikume. 

Kangur ja Mölder ütlesid, et kõige enam keskendutakse noortele, kes pole proovinud 

narkootikume ning samuti noortele, kes on juba tarvitanud narkootikume. Kangur lisas 

omaltpoolt (vastus muutmata kujul): „jooksva töö käigus püüame narkoennetuse 

sõnumit viia ka nt lapsevanemateni, õpetajateni, noorsootöötajateni“. 

 

Järgmisena küsis autor, kas Põhja prefektuuris kasutatakse eeskujuks teiste riikide 

tehtud tulemuslikke narkoennetustöö projekte. Küsimusele oli ettenähtud jah ja ei 

vastusevariandid. Jah vastuse korral oli autori poolt lisatud täpsustav küsimus, millega 

uuriti milliseid narkoennetustöö projekte on kasutatud. Kõik neli intervjueeritavat 

vastasid küsimusele vastusevariandiga jah. Kaunismaa, Kangur ja X vastasid, et Põhja 

prefektuuris on kasutatud eeskujuks Norras ja Rootsis läbiviidud projekti „Puhas 

tulevik“, kus noored suunatakse pärast esmast sõltuvusainete tarbimisega vahelejäämist 

koheselt sotsiaalprogrammi. Mölder kirjutas oma intervjuus, et (vastus muutmata kujul) 

„on võetud aluseks Inglismaa praktikat ( projekt “Spin“ ) et noored tänavalt tegevusse 

suunata ja vähendada nende poolt toime pandud süütegude arvu“. 

Esimese osa kaheksanda küsimusega palus autor tuua välja intervjueeritavate jaoks 

kõige suuremad probleemid narkoennetustöö läbiviimisel Põhja prefektuuris. Autor 
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pidas vastuste edastamiseks kõige paremaks viisiks vastuste muutmata kujul esitamise, 

et lugeja saaks parema ülevaate välja toodud probleemidest. 

 Kaunismaa: „Peamine probleem on killustatus ja koostöö puudumine. Ka ei ole 

minu hinnangul kindlaid kokkuleppeid, kes millises osas ennetustööd teeb. 

Narkoennetustöö peaks olema kompleksne, integreeritud õppeprogrammidesse. 

Kui tehakse projektipõhist tööd , siis see peaks olema tõenduspõhine. Täna 

ootavad koolid politseilt palju nn ühekordset tööd (loengud), mis on pigem nö 

tule kustutamine“; 

 Kangur: „Peamine probleem on vähene järjepidevus ja tervikpildi puudumine. 

Ideaalis peaks prefektuuril kui piirkondlikul politseiasutusel olema kindel roll, 

kindlad ülesanded – roll ja ülesanded peaksid olema muutumatud, ajas kindlad 

ning töö tegemist, projektide ettevalmistamist ja läbiviimist ning tulemuste 

hindamist peaks vaatama ja käsitlema ajas pikemalt, järjepidevalt. Praegune 

olukord on pigem selline, et tehakse nö jupikaupa, ühel aastal ühes 

struktuuriüksuses natuke ühte asja ja veidike teist asja, järgmisel aastal igas 

üksuses hoopis teisiti. Puuduvad kindlad põhimõtted ja eesmärgid. Põhjuseid 

sellisele olukorrale on mitmeid, kindlasti üksuste killustatus ja koostöö 

puudumine, ei ole kindlaid kokkuleppeid, kes millises osas ennetustööd teeb“; 

 Mölder: „Probleemiks on võimaluste/ressursside vähesus. Nii inimressurss kui 

ka rahaline. Kui me tahame teha projekti on vaja teha koostööd erinevate 

ametkondade ja asutustega. Seal aga on probleemiks ühtse mõtlemise 

puudumine, kui tahame noorele pakkuda midagi narkootikumide asemel siis 

puudub meil selleks piisav summa raha ( trennid, vaba aja sisustamine, 

teraapiad, nõustajad jne ). Et teha tulemuslikku ennetustööd on vaja inimesi kes 

mõtleksid ühtemoodi ja tahaksid midagi ära teha ning raha et noorele pakkuda 

erinevaid võimalusi liikumaks narkomaaniast eemale“; 

 X: „Probleem see, et koolide ootused politseile on suured ja mõneti arvatakse, 

et see on pigem ainult politsei rida“. 
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2.4. Empiirilise uurimuse järeldused 

Selles alapeatükis on võetud kokku empiirilise uurimuse tulemused ning nende põhjal 

on tehtud järeldused ja ettepanekud. Järeldused põhinevad projektide analüüsil, kus on 

võetud olulisemad punktid võrdluseks. Samuti on kasutatud intervjueeritavate vastuseid 

ning koos projektidega on tehtud järeldused ja autoripoolsed ettepanekud. Uurimuses 

kasutati üheksat Põhja prefektuuris teostatud narkoennetustöö projekti ning nelja autori 

poolt läbiviidud ekspertintervjuud. Uurimistulemuse tõlgendamisel tuleb arvestada, et 

autori jaoks kättesaadavate projektide valim ei peegelda kõiki perioodil 2011. aasta kuni 

2014. aasta tehtud narkoennetustöö projekte. Projekte töö autoril ei olnud võimalik 

rohkem PPA arhiivist saada ning samuti puudus mõnel projektil lõpparuande osa, 

mistõttu ei saanud esitada kõikidele alapeatükis 2.1 välja toodud punktidele vastuseid. 

 

Järeldused: 

 Projektide planeerimisel kasutatakse Põhja prefektuuris kindlaid põhimõtteid, 

muuhulgas Politsei- ja Piirivalveameti ennetustegevuste aastaplaani, piirkonna 

analüüsi, statistikat ja muid andmeid. Intervjueeritavad olid kahel korral 

vastanud, et samuti kasutatakse projektide planeerimisel eelnevalt tehtud 

üldiseid uuringuid, kuid seda, et enne projekti teostamist tehakse sellele 

konkreetsele projektile eelnevalt uuring, ei tulnud välja intervjuudest ega 

projektide analüüsist. Eelnev uuring aitab lõputöö teooria osas välja toodud 

informatsiooni kohaselt piirkonnas esineva probleemi kõige paremini esile tuua 

ning sellega saab samuti ära põhjendada ennetusliku sekkumise vajaduse; 

 Projekte, mida projektijuhid on hinnanud jätkusuutlikuks on tõepoolest jätkatud 

järgneval aastal. Jätkusuutlikud projektid on samuti väga pika aja vältel juba 

toimunud, võttes näiteks projekti „Turvaline Jüripäev“, mis autorile 

olemasolevate andmete kohaselt tehti 2013. aastal juba neljateistkümnendat 

korda. Samuti nähtub intervjuudest, et projekti juhid annavad projektile 

hinnangu samuti osaliselt jätkusuutlikkuse läbi; 

 Projekti lõppedes viivad projekti analüüsi läbi projekti juht või juhid. Projektide 

analüüsist ei selgu, et järgnenud analüüsi teostades oleks kaasatud 

koostööpartnereid, kaastäideviijaid ega rahastajaid. Koostööpartnerite kaasamist 

on mainitud ühe projekti taotluses, milleks on „Aitame Koos“, kuid antud 
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projekti lõpparuannet ei olnud töö autoril võimalik saada. Autor ei saa kindlalt 

öelda, kas analüüsi tegemiseks tõepoolest kaasati koostööpartnereid. Teooria 

osas välja toodud informatsioonile toetudes ei ole sellisel määral tehtud analüüs 

piisav, et anda projektiga tehtud tööle objektiivne hinnang. Ennetustöö 

projektide teostamise kohta olevas alapeatükis 1.3 on välja toodud, et objektiivse 

hinnangu saamiseks oleks parim võimalus projekti lõppedes lasta kõrvalistel 

isikutel või organisatsioonidel viia läbi analüüs; 

 Põhja prefektuuris teostatud narkoennetustöö projektide koostööpartnerid on 

samuti olnud ka rahastajad. Projektide analüüsist selgub, et koostööpartneritel on 

olnud rahaliselt mõõdetav panus või toetus. See tuli välja ka ekspertintervjuudes. 

Samuti leidis kinnitust teooria osas alapeatükis 1.3 välja toodud asjaolu, et 

projekti edukaks läbiviimiseks ei piisa ainult ühest rahastajast ning reaalselt on 

alati osa eelarvest enda organisatsiooni kanda. Ressursside nappuse tõttu 

otsitakse enam rahastajaid ning sageli jäävad näiteks eelnev uuring või järgnev 

analüüs kõrvaliste isikute või organisatsioonide poolt ära; 

 Narkoennetustöö projekte suunatakse Põhja prefektuuris suuremal määral (kuus 

projekti üheksast) esmatasandi (sekkumine ajal, kui sõltuvust pole veel 

tekkinud) või teisese tasandi (arenev, kuid mitte veel täielik narkootikumide 

sõltuvus) noortele. Seda järeldust kinnitab samuti intervjuude vastused 

küsimusele, millistele sihtgruppidele suunatud narkoennetustööd tehakse Põhja 

prefektuuris kõige enam. Intervjueeritavatest kõik neli vastasid, et noortele, kes 

pole proovinud narkootikume ning kaks vastajat lisasid, et noortele, kes on 

tarvitanud narkootikume; 

 Narkoennetustöö projektide läbiviimisel Põhja prefektuuris esineb killustatus ja 

koostöö puudumine. Puuduvad samuti kokkulepped milline struktuuriüksus või 

organisatsioon teeb ennetustööd ja kui suures ulatuses. Ennetustöö tegemine ei 

ole üheselt määratletud, mistõttu puudub täpne arusaam, kes ning millises 

ulatuses peaks ennetustööd tegema. See tuleb osaliselt samuti välja projektide 

analüüsist, kus nähtub, et projekti taotluse vormid on struktuuriüksustel 

erinevad. 
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Ettepanekud: 

 Rahaliste ressursside puuduse tõttu on oluline kaasata projekti lõppedes analüüsi 

protsessi samuti koostööpartnereid ning ametnikke, kes organisatsioonisiseselt 

olid projektiga seotud. Kuna projektile järgneva analüüsi tegemiseks kõrvaliste 

isikute või organisatsioonide kasutamine on kallis, siis koostööpartnerite ning 

ametnike kaasamine tagab parema võimaluse puudumisel kvaliteetsema ning 

mitmekülgsema analüüsi. Koostööpartnerite kaasamine analüüsiprotsessi 

kindlustab kõigi osapoolte ettepanekute kasutamise jätkusuutliku projekti korral; 

 Projekte tuleb kohandada enne järgmisel aastal kasutamist vastavalt järgnenud 

analüüsile, et tagada sama projekti eduka läbiviimise uuel aastal. Selle 

variandiga võetakse arvesse erisused, mis võisid tekkida projekti teostamise 

käigus ning lahendused, kuidas nende erisustega tegeleti ja võimalikud 

puudused kõrvaldati; 

 Enne projekti tegemist tuleb teostada piirkonnas eelnev uuring. See on parim 

viis selgitamaks välja võimalikult palju informatsiooni nii piirkonna kui esineva 

probleemi kohta. 

 Lisaks seatud eesmärgile selgus tööst, et ennetustöös esineb koostöö puudumist 

ja killustatust. Senisest suuremat rõhku peab panema kindlale määratlusele, et 

oleks selge kui palju teatud struktuuriüksus või organisatsioon peab ennetustööd 

tegema ning samuti mille alusel. Sisse peab juurutama ühtset lähenemist, et 

hoida edaspidi ära probleemid. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö „Narkoennetustööst Põhja prefektuuri projektide näitel“ on uurimus, mille 

eesmärgiks oli välja selgitada, mil määral analüüsitakse narkoennetustöö projekte Põhja 

prefektuuris. Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded said töö vältel 

täidetud ning aitasid saavutada eesmärki. Uurimisküsimused keskendusid 

uurimisprobleemile ning toetasid eesmärgi saavutamist. Lisaks eelnevalt mainitule 

püstitati uurimisprobleemiks küsimus: kas narkoennetustöö projektile järgnev analüüs 

on piisav, et anda objektiivne hinnang tehtud tööle? 

 

Püstitatud uurimisülesannete lahendamiseks kasutas töö autor Põhja prefektuuri loal 

saadud üheksat narkoennetustöö projekti, mis teostati aastatel 2011-2014. Samuti viis 

autor läbi intervjuu nelja Põhja prefektuuris igapäevaselt ennetustööga tegeleva 

eksperdiga. 

 

Ennetustöö oma olemuselt on suunatud ühiskonnas esinevate riskifaktorite 

kõrvaldamisele või vähemalt nende mõjude vähendamisele. Selleks on olemas erinevaid 

võimalusi, kuid töö keskendub ennetustöö projektidele ning nende efektiivsele 

koostamisele ja läbiviimisele. Tegemist on väga laia valdkonnaga, mistõttu valis autor 

enda töös narkoennetuse suuna. 

 

Empiirilise uurimuse tulemusena tegi autor kindlaks, et Põhja prefektuuris analüüsitakse 

projekte pärast nende lõppemist ainult projektijuhi või juhtide poolt. Täpsustatud pole 

samuti, milline analüüs teostatakse projekti lõppedes. Ühel projektil oli välja toodud, et 

analüüsis kaasatakse koostööpartnerid, kuid lõpparuande puudumisel ei olnud töö 

autoril võimalik seda kindlaks teha. Sellises mahus projekti analüüs ei ole piisav, et 

anda objektiivne hinnang tehtud tööle, mis annab vastuse uurimisprobleemile. Samuti 

selgub uurimusest, et ressursse ennetustöö tegemiseks on vähe. Nendest andmetest 

lähtudes teeb töö autor ettepaneku kasutada projekti lõppedes analüüsi tegemiseks 

koostööpartnereid ning projektiga seotud teisi ametnikke, et saavutada suurema 
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objektiivsuse. Paremate võimaluste puudumisel tagab see kvaliteetsema ja 

mitmekülgsema analüüsi. 

 

Teisest uurimisküsimusest lähtudes tegi autor projektidele ja intervjuudele tuginedes 

kindlaks, et projekti teostamiseks Põhja prefektuuris ei viida läbi eelnevalt uuringut. 

Eelnev uuring aitab piirkonnas esineva probleemi kõige paremini esile tuua ning sellega 

saab samuti põhjendada ennetusliku sekkumise vajaduse, mis projekti taotluses on 

nõutud. 

 

Uurimuse tulemusena selgus, et projektid, mis on lõpparuandes projektijuhi poolt 

jätkusuutlikuks tunnistatud on tõepoolest jätkunud järgneval aastal. Projektide 

planeerimisel kasutatakse Põhja prefektuuris kindlaid põhimõtteid, muuhulgas Politsei- 

ja Piirivalveameti ennetustegevuste aastaplaani, piirkonna analüüsi, statistikat ja muid 

andmeid. Autoripoolse ettepanekuna tuleb projekte kohandada järgnenud analüüsile 

toetudes enne järgmisel aastal uuesti läbiviimist. Selle kohaselt võetakse arvesse 

erisused, mis võisid tekkida projekti teostamise käigus ning lahendused, kuidas nende 

erisustega tegeleti ja võimalikud puudused kõrvaldati. 

 

Intervjuudest tuli välja, et probleemina on Põhja prefektuuris tulnud ette killustatust ja 

koostöö puudumist. Puudub täpne arusaam, mis ulatuses struktuuriüksused või 

organisatsioonid ennetusega tegelevad. Autor teeb ettepaneku juurutada terves Põhja 

prefektuuris ühtset lähenemist, mis aitab tagada parema koostöö struktuuriüksuste vahel 

ning ära hoida killustatuse, mis võib esineda. Samuti tuleb empiirilise uurimuse 

tulemusel välja, et ennetustöös keskendutakse esma- ja teisese tasandi noortele. 

Projektide analüüsist ja intervjuude tulemustest nähtus, et projektide koostööpartnerid 

on samuti olnud rahastajad. 

 

Lõputöö maht ei võimaldanud uurida teiste ennetustööga tegelevate organisatsioonide 

narkoennetustöö projekte. Seetõttu teeb autor ettepaneku järgnevates lõputöödes uurida 

teisi Põhja prefektuuris narkoennetustöö projekte teostavaid organisatsioone. Samuti 

teeb autor ettepaneku uurida erinevate ennetustööga tegelevate organisatsioonide 

koostööd PPA struktuuriüksustega Põhja prefektuuris. 
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SUMMARY 

This thesis is comprised of 40 pages with one appendix which is three pages long. The 

thesis contains three diagrams and two tables. 18 different sources have been used, 

seven of them in English. The study concentrates on drug prevention work. The 

objective was to find out how much different drug prevention projects are analyzed after 

completion in the North Prefecture. Three research questions were asked to achieve the 

objective: 1) do drug prevention projects say, what kind of analysis is used after 

completion; 2) who analyzes the projects after completion; 3) what work is done before 

planning a project. 

 

Nine drug prevention projects done during 2011-2014 were analyzed in order to answer 

the research questions. In addition to the projects four experts were interviewed. The 

study showed that analyze done by the project leader or leaders is not sufficient enough 

to give an objective opinion on the projects. The author based this on the theory and 

results of the study. The thesis also showed that in the North Prefecture there is no study 

conducted before planning a project. The Police and Boarder Guard Board yearly 

prevention plan, statistics, neighbourhood analysis and other information is used to plan 

a drug prevention project. 

 

The study found that projects which are rated as capable of continuing another year 

really do continue the next year. Also the interviewees said that they have encountered 

lack of teamwork and organisations are divided. Based on the study results the author 

believes that in order to achieve objective results in analysis the project leader or leaders 

have to include other partners and people who were involved. The project leader or 

leaders have to use the analysis to make changes to the current project to ensure a 

succesful result the next year. The author also suggests to reasearch teamwork amongst 

other prevention organisations and the Police and Border Guard Board in the North 

Prefecture. 
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LISAD 

Lisa 1. Intervjuu küsimused 

Tere, olen Politsei- ja piirivalvekolledži kolmanda kursuse kadett Kristjan Repp. 

Kirjutan lõputööd teemal „Narkoennetustööst Põhja prefektuuri projektide näitel“. 

Pöördun Teie poole abipalvega, et täidaksite ära küsimustiku. Küsimuste vastuseid 

sooviksin kasutada enda lõputöö koostamisel. 

Küsimustele vastamine võtab aega umbes 30 minutit. Palun vastake võimalikult 

üksikasjalikult järgnevatele küsimustele. Valikvastuseid märkides teha kastidesse „+“. 

 

1. Kas Põhja Prefektuuris kasutatakse narkoennetustöös kindlaid põhimõtteid, 

mida tuleks järgida projekti planeerimisel? 

 

Jah   

 

Ei 

 

Kui vastasite „jah“, siis millised need oleks? 

 

 

2. Milline eeltöö tehakse enne narkoennetustöö projektide planeerimist? 

 

 

 

3. Kas projekte hinnatakse pärast nende lõppemist? 

 

Jah 

 

Ei 
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Kui vastasite „jah“, siis kuidas neid hinnatakse? 

 

 

4. Millist rahastust kasutatakse Põhja Prefektuuris narkoennetustöö projektide 

läbiviimisel? 

 

KOV 

 

PPA enda 

 

Muu (nimeta) : 

 

5. Milliste organisatsioonidega tehakse kõige enam koostööd projektide 

läbiviimisel? 

 

MTÜ 

 

KOV 

 

Muu (nimeta) : 

 

 

6. Millistele sihtgruppidele suunatud narkoennetustööd tehakse Põhja Prefektuuris 

kõige enam? 

 

Noored, kes pole proovinud narkootikume 

 

Noored, kes on tarvitanud narkootikume 

 

Inimesed, kes on narkootikumidest sõltuvuses 

 

Muu (nimeta) : 
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7. Kas Põhja Prefektuuris kasutatakse eeskujuks teiste riikide tehtud tulemuslikke 

narkoennetustöö projekte? 

 

Jah  

 

Ei 

 

Kui vastasite „jah“, siis millised on kasutatud? 

 

 

 

8. Tooge välja Teie jaoks kõige suuremad probleemid narkennetustöö läbiviimisel 

Põhja Prefektuuris 

 

 

 

Järgnevalt palun vastata mõnele küsimusele seoses isiklike andmetega. 

 

Kui kaua olete Teie töötanud narkoennetustöö alal? 

 

 

Milline haridus on Teil omandatud? 

 

 

Kas Teie nime võib kasutada lõputöö koostamisel? 

 

 

Küsimustiku vastused palun saata e-mailile: kristjan.repp@kad.sisekaitse.ee . 

 

Suur tänu vastuste eest! 

 

 


