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SISSEJUHATUS 

 

On üldiselt teada, et ühiskond on muutumas üha kasvavas tempos 

alates 20. sajandi keskpaigast ja koos sellega ka inimeste ootused teenuse 

pakkujale. Nagu paljudes muudes teenuseid osutavates tööstusharudes, on politsei 

organisatsioonilised toimingud läbinud erinevaid muutusi, püüdes kohaneda 

tööülesannete ja kogukonna ootustega. (Werth 2009) 

Kaasaja inimene peab kohanduma ja kohalduma teda ümbritseva keskkonnaga ja 

vastavalt keskkonna muudatustele olema ka ise vastuvõtlik erinevatele 

muudatustele nendega hakkama saamiseks. Inimesed meie ümber on rahutumad ja 

närvilisemad, mis tuleneb elukvaliteedi mõningasest halvenemisest, mistõttu on, 

arvestades vahepealset rahulikumat aega, suurenenud ka ründed politseiametnike 

vastu. Sellest johtuvalt kerkib esile küsimus: kas politseiametnike eriettevalmistus 

on sellisel tasemel, et politseiametnik saab oma igapäevast tööd tehes tugineda 

võimaliku ründe puhul heale eriettevalmistusele ja oskusele kasutada erinevaid 

taktikaid ründe peatamiseks. 

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd ettevalmistatud on 

politseiametnikud kasutama vahetut sundi ja kuidas toimub hetkel õiguslike aluste 

teadmise viimine politseiametnikeni ning võimalike lahenduste leidmine 

eriettevalmistuse treeningute tõhusamaks muutmiseks Eesti politseis. 

Töö olulisus seisneb sellest, et politseiametnike jõukasutamise ja käitumise kohta 

esitatakse igal aastal kümneid kaebusi ja paljud politseiametnikud saavad 

distsiplinaarkorras karistatud. Käesoleval ajal on koostamisel uus enesekaitse ja 

taktika õpetamise kontseptsioon, antud töö saab olla üheks teeviidaks ja juhiseks 

kuidas muuta ja milliseks kujundada enesekaitse ja taktika koolitusi. 

Eesmärkide saavutamiseks on püstitatud alljärgnevad uurimisküsimused: 

1) kas politseiametnikud julgevad kasutada jõudu kartuseta, et neid karistatakse 

selle eest? 
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2) kas enesekaitse ja taktika treeninguteks ettenähtud aeg, üks kord poolaastas, on 

piisav, et ametnikel kinnistuksid oskused igapäevaselt võtteid kasutada? 

3) kas enesekaitse ja taktika praktilised treeningud ilma õigusliku poole 

selgitusteta on piisavad, et jõudu osataks tänaval töötamisel rakendada? 

Lõputöö eesmärkide täitmiseks püstitati järgnevad uurimisülesanded: uurimistöö 

ankeedi väljatöötamine, uurimuse läbiviimine, analüüsi teostamine. 

Uurimisküsimustele vastuste saamiseks valiti uurimismeetodiks ankeetküsitlus. 

Uurimistöö viidi läbi ajavahemikul 20.02 – 04.03.2013. Ankeetküsitlus 

politseiametnikele sisaldas endas 14 mitmikvalikuga küsimust ja ühte avatud 

küsimust ning instruktoritele 4 avatud küsimust. Ankeetküsitlusest võttis osa 62 

politseiametniku, 2 põhikohaga instruktorit ja 10 instruktorit. Uurimistöö 

tulemusena saadud vastuseid analüüsiti ning nende põhjal antakse lõputöös 

ülevaade lähtuvalt püstitatud uurimisküsimustele. Uurimistöö analüüsi tulemusena 

antakse koondülevaade üldiselt kogu Eesti politsei osas. 

Käesolev lõputöö koosneb sissejuhatusest, kahest peatükist ja kokkuvõttest. 

Esimeses peatükis antakse nelja alapeatüki lõikes ülevaade hetkel kehtivast 

eriettevalmistuse läbiviimise süsteemist ja nõuetest Eesti politseis. Lõputöö teises 

peatükis antakse ülevaade läbiviidud empiirilisest uurimusest, mille tulemusena 

hinnati politseiametnike hetkeolukorda eriettevalmistuse treeningutest osavõtmise, 

selle tulemuslikkuse ja võimalikest eriettevalmistuse treeningute tõhusamaks 

muutmise võimalustest Eesti politseis. 

Probleemiks uurimistöö läbiviimisel sai politseiametnike vähene tagastatud 

ankeetküsitluste arv, mis võis olla tingitud kas: 1) mittevastanute vähesest huvist 

eriettevalmistuse teemal kaasa rääkida selle tõhusamaks muutmisel, kuna 

eriettevalmistuse treeningutel käimine on seotud politseis ülendamisprotsessiga ja 

selle tegelikku vajadust ei väärtustata piisavalt või 2) üleüldisest vähesest huvist 

kaasa rääkida. 

Käesolevas töös on kasutatud õigusaktide 03.04.2013 seisuga redaktsioone. 
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Töö autor tänab lõputöö eduka valmimise kaasaaitamise eest juhendajaid Ants 

Kalev’it ja Rene Murumaa’d ning ankeetküsitluses osalenud 62 politseiametniku 

ning 12 eriettevalmistuse instruktorit. 
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1. ERIETTEVALMISTUSE LÄBIVIIMINE EESTI 

POLITSEIS 

 

1.1 Eriettevalmistuse läbiviimise põhimõtted 

 

Et sisukalt elada ja töös edukas olla, peab inimene omandama elu jooksul 

erinevaid teadmisi ja oskusi, kujundama ja/või vajadusel muutma oma 

arusaamasid, hoiakuid ja suhtumisi. Need väljenduvad tema käitumises 

kompetentsidena. Kompetentsuse kujunemine võib toimuda mitmel erineval viisil: 

iseõppimise teel, praktilise tegutsemise käigus, teiste inimeste jäljendamise kaudu 

jmt. (Koolitaja käsiraamat 2011:13) 

Politsei ja piirivalve seaduse (edaspidi PPVS) § 26-32 tähendustes tuleb politsei 

eriettevalmistuse all mõista politseiametnike oskust kasutada vahetu sunni 

vahendina füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi (PPVS…03.04.2013). Samuti on 

eriettevalmistuse osaks oskus juhinduda politsei turvataktika reeglitest. Politsei 

turvataktika all mõistame politsei tegevuses kokkulepitud suuniste ja 

tegutsemisviiside järgimist ohuolukordade äratundmiseks ja turvaliseks 

lahendamiseks. (Politsei turvataktika komisjon 2011) 

Eriettevalmistus on üks osa politseiametnike kutseoskustest (Politseiametniku 

….14.12.2009 nr 66). Personali kutseoskuste arendamine on organisatsiooni, 

juhtide ja ametnike ühine kohustus. Selle hulka kuulub pädevuse omandamine, 

hoidmine, arendamine ja kontroll. Pädevate ametnike kaudu on võimalik 

saavutada politseiorganisatsioonile pandud eesmärgid.  

Koolitus on oluline vahend hõlbustamaks protsessimuutusi politsei 

organisatsioonis. Koos kogukonnale suunatud politseitöö strateegia edasise 

rakendamisega on õppekavade vorm ja sisu muutunud üha akadeemilisemaks. 

Samuti meetodid, mida politsei instruktorid kasutavad ainete õpetamisel, on 

võrdselt tähtsad. (Birzer, Tannehill. 2001) 
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Politseinikud on sageli esimesed reageerijad olukordades, mis on seotud vaimselt 

haigete isikutega. Politsei kontaktid vaimsete hälvetega isikutega on viimase paari 

aasta jooksul järsult kasvanud ja politsei on muutumas üha teadlikumaks 

vajadusest ametnike koolitada. (Goodmann jt 2009) 

 

Selleks, et tulemuslikult lahendada ohtlikke olukordi on vaja järjepidevalt 

omandada ning täiendada individuaalseid ja erialaseid teadmisi. Baasoskuste 

eelnev omandamine ja hilisem erialane täiendusõpe on elukestev protsess, mis 

omandab järjest suuremat tähendust, kuna ühiskonnas toimuvate muudatuste 

kiirus suureneb sedavõrd, et selle liikmed on sunnitud pidevalt õppima, jäämaks 

ühiskonna liikmeiks. (Jarvis 1998: 21) 

Politsei- ja Piirivalveametis (edaspidi PPA) on süsteemse ja eesmärgistatud 

koolituse ja arendusprotsessi tarbeks loodud PPA personalistrateegia ja PPA 

koolituspõhimõtted. Põhimõtete kohaselt väärtustatakse organisatsioonis 

enesetäiendamist ja õppimist ning koolitusele kuluvaid ressursse nähakse kui 

investeeringut organisatsiooni ja teenistuja arengusse. Iga teenistuja vastutab oma 

teadmiste ja oskuste täiendamise eest teenistuskohale ametijuhendis määratletud 

nõuete ulatuses. Teenistuja vahetu juht toetab oma alluvuses töötavate teenistujate 

arendamist ja koolitamist ning loob neile selleks vajalikke tingimusi. 

Koolitusvajaduste määratlemiseks analüüsib personalibüroo koolitus ja 

arendustalitus valitsemisala arengukava, organisatsiooni strateegilisi dokumente ja 

arengusuundasid; seadusemuudatustest tulenevad nõudeid jm olulisi sisendeid; 

struktuuriüksuste spetsiifilisi koolitusvajadusi; eksperthinnanguid; arenguvestluste 

tulemusi ning koolitusel osalejate tagasisidet. (PPA…11.05.2012 nr 181) 

PPA eriettevalmistuse valdkonna koordineerijaks on korrakaitsepolitseiosakonna 

operatiivbüroo turvataktika talitus, mis loodi 01.01.2012. Talitus koordineerib ja 

korraldab politsei turvataktikaalast tegevust; teostab järelevalvet politsei tegevuse 

vastavuse üle turvataktika nõuetele ning turvataktika vahendite sihipärase 

kasutamise üle; koordineerib ja korraldab politseiametnike eriettevalmistust, sh 

turvataktikaalast; annab hinnanguid politsei turvataktikaliste tegevuste ja 

vahendite kasutamise osas; teeb turvataktikaalast koostööd teiste pädevate 
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ametkondadega ning teeb turvataktikaalast koostööd ameti teiste 

struktuuriüksustega. (PPA….29.12.2011 nr 497) 

PPVS § 39 kohaselt peab politseiametnik vastama kutsesobivusnõuetele, 

sealhulgas kehalise ettevalmistuse ja haridusnõuetele. Sama nõue tuleneb ka 

avaliku teenistuse eetikakoodeksist, mille kohaselt ametnik kindlustab pideva 

enesetäiendamisega endast parima andmise avalikus teenistuses. (Avaliku 

teenistuse eetikakoodeks) 

PPA-s on eri- ja füüsilise ettevalmistuse hoidmise kohustus igal politseiametnikul 

endal. Tööks nõutava taseme hoidmiseks on ametnikul vahetu juhi nõusolekul 

õigus 1,5 tundi nädalas tegeleda treeningutega. PPA peadirektori 28.12.2011 

käskkirjaga nr 475 on kinnitatud „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- 

ja füüsilise ettevalmistuse nõuded ja kord“ (edaspidi kord). Nimetatud korras on 

reglementeeritud üldsätted, millega sätestatakse politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded, nõuete täitmise ja kontrollimise ning eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse kord. (PPA….28.12.2011 nr 475) 

Korras on selgitatud, et politseiametniku eriettevalmistus hõlmab: 

1) Politsei turvataktika põhimõtete tundmist ja nende rakendamise oskust; 

2) Enesekaitsevõtete ja vahetu sunni kasutamise oskust; 

3) Relvade (külm-, gaasi- ja tulirelv) ning erivahendite käsitsemise ja 

kasutamise oskust. 

Sama korra kohaselt võib kehtestada täiendavaid ja kõrgendatud nõudmisi mõne 

kategooria ametnike eri- ja füüsilisele ettevalmistusele, lähtuvalt nende 

teenistusülesannete või –tingimuste erisusest. Korras on öeldud, et politseiametnik 

kannab hoolt enda eri- ja üldkehalise ettevalmistuse eest, eesmärgiga olla terve ja 

suuteline täitma temale pandud teenistusülesandeid. Politseiametnik on 

kohustatud sooritama eri- ja füüsilise ettevalmistuse katsed igal kalendriaastal 

vastavalt asutuse juhi määratud korrale. Füüsilised katsed on kohustuslikud 

meestele kuni 50-nda eluaastani ja naistele 45-nda eluaastani. Peale nimetatud 

eluea saabumist on politseiametnikul kohustus ise aktiivselt tegeleda spordiga. 
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Eriettevalmistuse katsed on kohustuslikud ning aktiivne sportimine vajalik kuni 

teenistusest lahkumiseni. (PPA….28.12.2011 nr 475) 

Eriettevalmistuse treeningute ja arvestuste sooritamiseks koostatakse plaan, mille 

kooskõlastab prefektuuri personali koordineerija ja vajadusel PPA koolitus- ja 

arendustalitus. Plaanis nähakse ette treeningute korraldamine järgnevalt: 1) 

relvade käsitsemine ja kasutamine ning laskealane ettevalmistus – vähemalt 2 

treeningut poolaastas; 2) enesekaitse ja vahetu sunni kasutamine ning turvataktika 

– vähemalt 1 treening poolaastas. (PPA….28.12.2011 nr 475) 

Katsete sooritamine on seotud ülendamise korraga, mille kohaselt ülendatakse 

vaid ametnikke, kes on sooritanud ülendamisele eelnevatel aastatel ettenähtud 

katsed. Nõuete täitmise kohustust ei ole ametnikel, kes pole selleks suutelised 

tervislikel põhjustel ja esitavad sellekohase tervisetõendi. PPA ametnike 

eriettevalmistuse ja füüsilise vormi hoidmise tagamiseks ja kontrolliks on 

teenistuses eriettevalmistuse- ning spordiinstruktorid. Instruktorid teevad tööd nii 

põhikohaga, kui täiendava ülesandena muu töö kõrvalt. Eriettevalmistuse 

instruktorite tegevust koordineerib PPA üleselt turvataktika talituse 

juhtivinstruktor ning prefektuurides korraldavad tegevusi vaneminstruktorid, kes 

juhendavad 4 põhikohaga ja 75 muu töö kõrvalt instruktori ülesandeid täitvate 

politseiinstruktorite tööd. Muu töö kõrvalt eriettevalmistuse instruktori tegevus 

arvestatakse tava tööaja hulka ning tasustatakse täiendavalt. Vahetu sunni ja 

turvataktika testimise nõuet siseministri määruses välja toodud ei ole. Nimetatud 

oskust saab tuletada politseiametniku isikuomaduste ja hariduse nõuetest, kuid 

nende oskuste hoidmise ja hindamise kohustust kehtestatud ei ole. 

Euroopa erinevates riikides on aga eriettevalmistuse kord reguleeritud erinevalt. 

Soome Vabariigi Helsinki politseis õpetatakse jõu kasutamist ja enesekaitset 

ainult politseikadettidele Politseikoolis. Õpingud kestavad 2,5 aastat. 

Politseiasutustes sooritatakse üle aasta ainult füüsiliste katsete norme. Suuremat 

rõhku on pööratud politseiametnike laskealasele ettevalmistusele. 

Lasketreeninguid peab iga relva kandev politseiametnik läbima kaks treeningut 

aastas ja sooritama lasketesti. Kui politseiametnik ei soorita lasketesti, võetakse 

temalt teenistusrelv hoiule. Lasketesti tulemus on kehtiv 1,5 aastat. Ülejäänud 
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treeningud on lisaks vabatahtlikud, see tähendab, et otsest kohustust ei ole 

ametnikul osaleda näiteks enesekaitsetreeningutel. Sarnane enesekaitse ja 

taktikaalane treeningute kord on kasutusel ka Saksamaal Rheinland Pfalz’i 

Liidumaa politseis, kus töö autoril õnnestus 2012. aasta sügisel seoses 

eriettevalmistuse instruktoriks olemisega viibida. Ka sealses politseis on põhirõhk 

enesekaitse koolitamisel politseikoolil, kus aga õppetöö kestab neli aastat. 

Edaspidi politseiteenistuses tuleb osaleda iga kahe aasta järel ühel taktikaalasel 

koolitusel ja ühel enesekaitse koolitusel. Koolituskalender on avaldatud siseveebis 

teemade kaupa ja iga ametnik võib ise valida temale sobiva teema treeningu 

läbimiseks. Rheinland Pfalzi politseis ei ole ka põhikohaga instruktoreid, vaid iga 

politseiametnik võib saada instruktoriks, kui ta läbib vastava koolituse, pärast 

mida kinnitatakse ta neljaks aastaks instruktori ametikohale. Kui nimetatud aeg 

saab täis, võib ametnik naasta oma vanale ametikohale jätkamaks teenistust. 

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse 

instituudi magistrant Üllar Vilk tegi 2011. aastal magistritöö teemal „Politseinike 

kehaline ettevalmistus ja terviseriskid“. Vilk ütleb oma töös, et Eestis ja välismaal 

läbiviidud uuringud on kinnitanud politseinike vähest füüsilist aktiivsust ja 

tähelepanu enda kehalisele ettevalmistusele. Hea füüsiline vorm on oluline, kuna 

see annab politseinikele enesekindlust ning aitab säilitada ka head vaimset tervist. 

Politseitöö on mitmetahuline. See võib varieeruda rutiinsest kabinetitööst 

paljunõudvate situatsioonideni, nagu näiteks arreteerimine või tegelemine 

vägivaldsete inimestega, mille puhul asjaolud on tihti ettearvamatud. Seetõttu 

seab politseitöö erilised nõudmised psühholoogilisele ja füsioloogilisele töövõime 

kvaliteedile ja kvantiteedile. Politseinike halb füüsiline vorm on paljuski tingitud 

stressirohkest töökeskkonnast, halbadest söömisharjumustest ning vahel ka 

laiskusest. Tulenevalt halvast kehalisest ettevalmistusest võib kujuneda 

vaevaliseks isegi treppidest ülesminek või mõnele õigusrikkujale järele 

jooksmine. See omakorda raskendab ka kurjategijate kinnipidamist, sest 

kahevõitlust kurjategijaga on kindlasti efektiivsem pidada, kui ollakse kehaliselt 

hästi ettevalmistatud. Uurimuste käigus on selgunud, et politseitöö kätkeb endas 

paljusid erinevaid terviseriske, millest mõningad võivad omada ka fataalseid 

tagajärgi. (Vilk 2011)  
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On üldteada, et füüsiline vorm on mõjutatud igapäevategevustest, nagu seda on 

vaba- ja tööaja tegevused. Füüsilise aktiivsuse tase töö juures ning vabal ajal 

harrastatav aeroobne tegevus soodustab töötaja füüsilist vormi ning seeläbi 

suurendab töövõimet. (Ohta jt. 2004) 

Kokkuvõtvalt leiab Vilk oma töös, et politseiametnik peab kehalise ettevalmistuse 

poolest olema võimeline täitma politseile pandud kohustusi. Kuna tööülesanded 

on kohati varieeruvad, peavad politseinikud olema valmis tegutsema erinevates 

situatsioonides, kus on vaja nii jõudu, vastupidavust, kiirust kui ka täpsust. Paraku 

on uurimused kinnitanud politseinike vähest füüsilist aktiivsust ja tähelepanu 

kehalisele ettevalmistusele. 

Sarnast tendentsi märkavad ka instruktorid, kes viivad politseiametnikele läbi 

eriettevalmistuse treeninguid. Täheldatakse, et koguni 90% politseiametnikest 

käib eriettevalmistuse treeningutel põhjusel, et see on vajalik karjäärimudelil 

edasijõudmiseks, mitte aga selleks, et oma oskusi parendada ja olla valmis 

saamaks hakkama politsei igapäevatöös ette tulla võivate juhtumitega (ründed 

politseiametnike vastu jne). 

 

1.2 Laskealane ettevalmistus 

 

Laskealane ettevalmistus on sätestatud PPA peadirektori 28.12.2011 käskkirjaga 

nr 475 „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise ettevalmistuse 

nõuded ja kord“ dokumendi alapunktis „Laskmise test“. Vastavalt korrale sooritab 

politseiametnik laskmise testi. Lasketesti eesmärk on hinnata: teenistuspüstoli 

käsitsemise oskust; tulirelva käsitsemise ohutusnõuete täitmist; laskmise täpsust; 

lasketesti täitmist õiges järjekorras; ajalimiidist kinnipidamist. Lasketesti sooritab 

politseiametnik sise- või välilasketiirus teenistuspüstolist. Politseiametnikul on 

lasketesti sooritamiseks kaks katset. Lasketestil sooritatakse kümne meetri 

distantsilt kokku kuus lasku normajaga 20 sekundit. Ametniku lähteasendiks on 

normaalseis, käed all, püstol kolme padruniga laetult kabuuris (püstol võib olla 

laetud laskevalmis või laetud salv püstoli käepidemes). Varusalv salvehoidjas 
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vähemalt nelja padruniga. Lasketest loetakse sooritatuks, kui politseiametnik saab 

vähemalt ühel katsel positiivse tulemuse. Kui mõlemad katsed ebaõnnestuvad, 

tuleb politseiametnikule anda võimalus täiendavalt harjutada. Lasketest ei ole 

sooritatud, kui politseiametnik: rikub testi sooritamise ajal tulirelva käsitsemise 

ohutusnõudeid; sooritab lasketesti vales järjekorras või jätab sooritamata nõutud 

tegevusi; on rohkem kui üks lask D sektoris; on märgis üks või enam möödalasku; 

ületab lasketestiks ettenähtud aja (20 sekundit); tulemus on 0-15 silma; on märku 

tulistanud rohkem kui kolm lasku. Lasketulemusi hinnatakse skaalal väga hea – 

mitterahuldav, kus „väga hea“ annab 3 ja „mitterahuldav“ 0 punkti. 

(PPA….28.12.2011 nr 475) 

 

1.3 Enesekaitse ettevalmistus 

 

Enesekaitse ettevalmistus on sätestatud PPA peadirektori 28.12.2011 käskkirjaga 

nr 475 „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise ettevalmistuse 

nõuded ja kord“ dokumendi alapunktis „Enesekaitse miinimumnõuded“. Vastavalt 

korrale on politseiametnike enesekaitse miinimum-nõuded ja vahetu sunni 

kasutamise oskused järgmised: isiku turvakontrolli teostamine püstiasendis ja toe 

najal; käeraudade kasutamise tehnikad (kui isik on seljaga politseiametniku poole; 

kui isikul on käed ees; korraldustega isiku viimine kõhuli asendisse, käeraudade 

pealepanek, turvakontroll ning isiku maast püstitõstmine); käeraudade pealepanek 

toe najal; käeraudu kasutades (kui ühel käel on rauad peal) mahaviimine, 

turvakontroll ja püstitõstmine); nuia kasutamise tehnikad (eestkäelöögi-, 

tagantkäelöögi-, tõukelöögi sooritamine; löökide kombinatsioon; rünnaku 

tõrjumine kasutades nuia; nuia haardest vabastamine); gaasipihusti kasutamise 

tehnikad (gaasipihusti kasutamine ja esmaabi); rünnaku tõrjumise tehnikad 

(teenistuspüstoli kaitse eest ja selja tagant tuleva ründe korral; käe haaretest 

vabanemine; ründeliini vabastamine; võtete sees käe- ja jalalöökide sooritamine 

ning blokeerimine); kinnipidamise ja edasitoimetamise võtted ( isiku füüsiline 

kontroll kahekäehaardes; käelukud, üks eest- ja teine tagantpoolt lähenedes; 

mahaviimine üks eest- ja teine tagantpoolt lähenedes. Politseiametnike 



 

 

14 

 

enesekaitse miinimumnõuete täitmist hinnatakse vastavalt juhendile. Hindamine 

võib toimuda nii treeningu lõpus osaarvestusena kui ka eraldi arvestusena. 

Hindamisel arvestatakse nii vanust kui ka konkreetse politseiametniku tööliini ja 

töö spetsiifikat. Baastase (põhitöö ja tugiteenuse politseiametnikud, kelle töö on 

peamiselt seotud bürootööga) eeldab ennekõike põhitehnikate valdamise oskust. 

Kõrgendatud nõudmised (põhitöö politseiametnikud, kelle töö iseloom on 

põhiteenuse osutamine) eeldavad põhitehnikate kõrval ka erinevate 

enesekaitsevõtete ja vahetu sunni kasutamise variantide põhjalikumat tundmist ja 

rakendamise oskust erinevates taktikalistes olukordades. (PPA….28.12.2011 nr 

475) 

 

1.4 Turvataktikaalane ettevalmistus 

 

Vahetu sunni ja turvataktika testimise nõuet siseministri määruses 

(Politseiametniku…14.12.2009 nr 66) välja toodud ei ole. Nimetatud oskust saab 

tuletada politseiametniku isikuomaduste ja hariduse nõuetest, kuid nende oskuste 

hoidmise ja hindamise kohustust kehtestatud ei ole. PPA-s on kehtestatud 

„Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise ettevalmistuse 

nõuded ja korra “. Eriettevalmistus on käskkirja tähenduses politsei turvataktika 

põhimõtete tundmine ja rakendamise oskus, enesekaitsevõtete ja vahetu sunni 

kasutamise oskust ning relvade (külm-, gaasi- ja tulirelv) ning erivahendite 

käsitsemise ja kasutamise oskus. Antud ettevalmistusega tegelevad prefektuurides 

põhikohaga või lisakohaga instruktori tööd tegevad ametnikud. Ettevalmistus 

toimub professionaalide poolt parima praktika tulemusena kokku pandud 

juhistest. Vastavad juhised on välja töötatud isikute kinnipidamise, kinnipeetava 

konvoeerimise, liikumine pehme kilbiga, ruumidesse sisenemise, sõidukite 

peatamise, äkkrünnaku taktikate kohta. 
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2. ERIETTEVALMISTUSE TÕHUSTAMISE 

VÕIMALUSED EESTI POLITSEIS. 

 

Lõputöö raames viis autor läbi empiirilise uurimistöö, mille abil taheti teada saada 

politseiametnike isiklikke arusaamu, käitumist, tõekspidamisi ja seisukohti 

eriettevalmituse treeningute läbiviimise, nendel osalemise ja eriettevalmistuse 

treeningutel jagatavate oskuste kasutamise osas. 

Uurimistöö eesmärgiks oli saada vastused püstitatud uurimisküsimustele: 1) 

Politseiametnikud ei julge kasutada jõudu kuna kardavad, et neid karistatakse 

selle eest; 2) Enesekaitse ja taktika treeninguteks ettenähtud aeg, üks kord 

poolaastas, on vähene, et kinnistuksid oskused igapäevaselt võtteid kasutada; 3) 

Enesekaitse ja taktika treeningutel keskendutakse praktilistele tegevustele, aga 

õiguslik pool ei ole piisavalt selge, et jõudu tänaval töötamisel osataks rakendada.  

Lähtuvalt püstitatud eesmärkidest kasutati uuringu läbiviimiseks ankeetküsitlust. 

Ankeetküsitlus saadeti PPA-s töötavatele politseiametnikele. Politseiametnikele 

koostatud küsimustikus kasutati valikvastustega küsimusi (1-14) ning avatud 

küsimust (15). Küsitluse läbiviimiseks taotleti ja saadi luba PPA uurimistööde 

kooskõlastamise komisjonilt 15.01.2013. nr 1.1-14/197-2 

Eriettevalmistuse läbiviimine peab asutusesiseselt olema üheselt mõistetav. Sellest 

lähtuvalt on uuringu üldkogumiks isikud, kelle igapäeva tegevustes võib vaja 

minna eriettevalmistuste koolitustel saadavaid oskusi, st PPA töötajad. Eelnevates 

peatükkides käsitletu kinnitamiseks või ümberlükkamiseks ning eriettevalmistuse 

tõhususe hetkeseisu ja sellega seonduvate probleemide väljaselgitamiseks PPA-s, 

viis töö autor uurimuse raames läbi ankeetküsitluse. Küsimustik edastati uurimises 

osalejatele elektronposti teel. Vastuse tagastamise aeg määratleti  kuupäevaliselt 

ja kellaajaliselt ajavahemikuga kaks nädalat. Vastuste tagastamine oli võimalik 

elektronposti teel, posti teel või käsiposti teel. Uuringus osales ajavahemikul 

20.02 – 04.03.2013 62 politseiametnikku, keda on valimist 6,7%. Küsitluse 

valimiks olid juhuslikkuse teel valitud 240 (20% kogu politseiametnike arvust) e-
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posti listi kuuluvad PPA politseiametnikud, keda on PPA personalibüroo andmetel 

01.03.2013 seisuga 4236 (sh ka ametnikud, kelle töösuhe on ajutiselt peatatud).  

Uuringus kasutatud ankeetküsimustik sisaldas endas 15 küsimust, millised olid 

vastavalt püstitatud uurimisküsimustele jagatud tinglikult nelja gruppi: 1) 

üldandmed respondendi kohta (töökoht, valdkond, vanus, tööstaaž), 2) andmed 

eriettevalmistuse treeningute kohta, 3) andmed vahetu sunni kasutamise kohta; 4) 

ettepanekud eriettevalmistuse treeningute efektiivsemaks muutmise kohta. 

Lisaks viis töö autor eriettevalmistuse instruktoritega läbi küsitluse. Instruktoritele 

koostati küsimustik, mis koosnes neljast avatud küsimusest, milles instruktorid 

said avaldada oma arvamust: 1) hetkel kehtiva eriettevalmistuse kohustuslike 

treeningute arvu suhtes (kas on piisav või vähene) ja anda oma arvamus 

treeningute arvu kohta poolaastas, et politseiametnikel tekiks vajalik tase ja ka 

julgus vajadusel kasutada jõudu igapäevases töös; 2) kas õigusliku regulatsiooni 

õpetamisega peaks tegelema instruktor treeningul või peaks olema selle kohta 

eraldi koolitused; 3) kas nende arvates politseiametnikud käivad treeningutel 

huvist oma oskusi parandada või sellepärast, et see on vajalik edutamiseks; 4) 

mida nemad muudaksid praeguses „korras“, et treeningud oleksid mõjusamad. 

Küsitlus edastati elektronposti teel kolmele põhikohaga instruktorile ja kümnele 

instruktorile. Vastuse tagastamise aeg määratleti  kuupäevaliselt ja kellaajaliselt 

ajavahemikuga kaks nädalat. Vastuste tagastamine oli võimalik elektronposti teel, 

posti teel või käsiposti teel. Tähtaegselt tagastasid küsitluse vastused kaks 

põhikohaga instruktorit ja kümme instruktorit. 

Kogutud andmete analüüsimiseks kasutati kvantitatiivset ja kvalitatiivset 

analüüsimeetodit. Valikvastustega küsimuste ehk kvantitatiivse materjali 

andmeanalüüsis kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel.  

Küsimustiku vaba vastuse analüüsiks kasutati kvalitatiivset meetodit. 

Kvalitatiivne materjal eraldati kvantitatiivsest ja töödeldi tekstitöötlusprogrammi 

Microsoft Word abil. 
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2.1 Üldandmed respondentide kohta 

 

Respondentidest 48,4 % töötab Lääne prefektuuris, 24,2 % Lõuna prefektuuris, 

12,9 % Ida prefektuuris ja Põhja prefektuuris. Töö valdkondade järgi vastas 

kriminaalpolitseinikud (41,9% kõikidest vastanutest), korrakaitsepolitseinikud 

(37,1% kõikidest vastanutest). Piirivalvurite osakaalu vähesust (19,3% kõikidest 

vastanutest) võib seletada sellega, et nende jaoks on eriettevalmistuse näol 

tegemist teemaga, mis varasemalt nende ametis ei olnud reguleeritud ja 

tähtsustatud. Vastajate vähesus võib tuleneda sellest, et välja on kujunenud trend, 

kus eriettevalmistuse treeningutel osalemist ei võeta kui tööks vajalike oskuste 

omandamist, vaid kui ülendamisele pääsemise üht kohustusliku osa. Tõenäoliselt 

need, keda antud teema rohkem huvitab olid ka rohkem huvitatud küsimustikule 

vastamisest. Teiseks oluliseks aspektiks  on see, et politseiametnikud on 

üleküllastunud uuringutele vastamisele kuna Sisekaitseakadeemia lõpetajad viivad 

uuringuid läbi üheaegselt. See on probleem mis on kestnud aastaid ja on 

mõttekohaks õppekorraldajatele.  

Arvestades respondentide üldarvu on vastajate hulk piisav, et üldistatud andmete 

kasutamisel teha järeldusi hetkeolukorra kohta. Vanuseliselt kõige rohkem 

vastanuid oli vanusegrupis 30…39, kus vastanute arv oli 35 (56,5% kogu 

vastanute hulgast); järgnes vanusegrupp üle 40, kus oli vastanute arv 16 (25,8% 

kogu vastanute hulgast). Kuni 29 eluaastaste vanusegrupis oli vastanuid 10 

(16,1% kogu vastanute hulgast). Kõige rohkem vastanuid on töötanud süsteemis 

üle 16 aasta (43,5% kogu vastanute arvust); 6…15 aastat on süsteemis töötanud 

41,9% kogu vastanute arvust ja kuni 5 aastat on süsteemis töötanud 12,9% 

respondentidest. Antud tulemustest saab järeldada, et eriettevalmistuses näevad 

probleeme enam ametnikud, kes on üle 16 aasta oma tööga seoses kokku 

puutunud politseitöös ette tulevate situatsioonidega. 
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2.2 Politseiametnikele määratud karistused võimuliialduse eest. 

 

Karistusseadustiku § 291 järgi on ametialaseid ülesandeid täitva ametiisiku poolt 

relva, erivahendi või vägivalla ebaseadusliku kasutamise eest ette nähtud rahaline 

karistus või ühe- kuni viieaastane vangitus. Karistusseadustiku § 288 lg 1 

kirjeldab ära ka ametiisiku mõiste, mille kohaselt ametiisik karistusseadustiku 

eriosa tähenduses on isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse 

asutuses või organis või avalik- õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on 

pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste 

liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.  

PPA sisekontrollibüroo andmetel laekus 2010. aastal politseivägivalla juhtumite 

kohta kokku 48 kaebust. Kaebuse sisuks oli kas füüsilise jõu ebaseaduslik 

kasutamine või erivahendi ebaseaduslik kasutamine. Kaebuste kontrollimise 

tulemusena ei alustatud kriminaalmenetlust kümnel juhul, prokuratuuri saadeti 

kaks juhtumit, lõpetati süüteokoosseisu puudumise tõttu 27 juhtumit. 2011. aastal 

laekus kaebusi 52, millistest jäeti alustamata 25 juhtumit, prokuratuuri saadeti 

kolm juhtumit ja lõpetati menetlus süüteokoosseisu puudumise tõttu 19 juhul. 

2012. aastal laekus kaebusi 57, millistest jäeti alustamata 31 juhtumit, 

prokuratuuri saadeti viis juhtumit ja lõpetati menetlus süüteokoosseisu puudumise 

tõttu 16 juhul (vt tabel 1). 

 

Tabel 1: Politseivägivalla juhtumid 2010-2012 aastatel 

 2010 2011 2012 

Alustamata jäetud 10 25 31 

Prokuratuuri saadetud 2 3 5 

Lõpetatud süüteo-koosseisu puudumise tõttu 27 19 16 

KOKKU kaebuseid 48 52 57 
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Üldine tendents näitab, et kaebuste arv aastate võrdluses on tõusnud. Siinkohal 

avaldab ilmselt mõju elanikkonna teadlikkus politsei õiguste ja kohustuste kohta. 

Statistika näitab ka seda, et kaebuste alustamata jätmiste arv on tõusuteel, ehk et 

laekunud kaebused ei ole leidnud kinnitust, mis omakorda näitab, et elanikkond 

on saanud politsei õigustest ja kohustustest vääralt aru. Mis on seletatav ka 

sissejuhatuses väljatoodud väitega, et tulenevalt pidevatest muudatustes 

ühiskonnas on inimesed muutunud kriitilisemaks ja haavatavamaks ning tuntakse 

pidevat ülekohut. Tõusvat trendi näitab ka politseiametnike suhtes 

kriminaalmenetluste alustamiste arv, mis näitab seda, et politseiametnikud ei tea 

õiguslikke aluseid. Kui 2010. aastal jäeti laekunud 48 kaebusest alustamata 

kümme, ehk 20,8%; siis 2012. aastal jäeti laekunud 57 kaebusest alustamata juba 

31, ehk 54,4%. Lähtudes eeltoodus nähtub kindel märk, et politseiametnike 

koolitamisel tuleb rohkem tähelepanu pöörata õiguslike aluste õpetamisele. 

Läbiviidud küsitluse raames uuriti respondentidelt, kas nad on oma tööga seoses 

2012. aastal sattunud olukorda, kus on tekkinud vajadus kasutada vahetut sundi, 

kuid ei ole kasutanud, sest on peljanud sattuda sisekontrollibüroo uurimise alla. 

80,6% küsitlusele vastanuist ei olnud sattunud sellisesse olukorda; 14,5% 

vastanuist ei mäletanud, et oleksid sattunud sellisesse olukorda ja ainult 3,2% 

vastanuist oli sattunud sellisesse olukorda, kus on tekkinud vajadus kasutada 

vahetut sundi, kuid ei ole seda teinud, sest on peljanud sattuda sisekontrollibüroo 

uurimise alla. Siit saame järeldada, et politseiametnikud ei pelga kasutada 

vajadusel sundi kartuses, et nende üle peetakse hiljem distsiplinaarjuurdlust. See 

võib tuleneda ka sellest, et politseiametnikud on teadlikud, et sunni rakendamisel 

on üheks osaks hilisem analüüs läbi distsiplinaarjuurdluse toimunu kohta ja see ei 

ole eraldiseisvalt hirmutav tegevus, vaid on üks osa rutiinsest tööst. 

Küsimusele, kui mitmel korral on respondendid pidanud 2012. aastal andma 

sisekontrollibüroole vahetu sunni kasutamise osas selgitusi, vastas 90,3% 

küsitlusele vastanuist, et nemad ei ole pidanud mitte ühtegi korda; kuni kolm 

korda olid pidanud selgitusi andma 4,8% vastanuist ja üle kolme korra ei olnud 

pidanud keegi küsitlusele vastanuist selgitusi andma sisekontrollibüroole vahetu 

sunni kasutamise osas 2012. aastal. 
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Eeltoodust lähtudes saame veelkord järeldada, et politseiametnikud on 

ametialastes oskustes kindlad ja ei pea jätma tegemata politseitöös ette tulevaid 

tegevusi, mis võiksid viia nende suhtes distsiplinaarmenetluste algatamiseni. 

Küsimusele, kas näiteks õppepäevadel on 2012. aastal selgitatud 

sisekontrollibüroo poolt koostatud menetluse kokkuvõtteid, kus ametnikud on 

kasutanud vahetut sundi, vastas 59,7% vastanuist, et neile ei ole õppepäevadel 

menetluse kokkuvõtteid selgitatud; 35,5% vastas, et neile on selgitatud 

kokkuvõtteid ja ainult 4,8% vastanuist vastasid küsimusele, et neil ei toimugi 

õppepäevi. 

Vastustest antud küsimusele saame väita, et õppepäevadel ei tutvustata piisaval 

määral üleüldiselt sisekontrollibüroo tööd, samuti ei tutvustata ametnikele 

sisekontrollibüroo poolt koostatud uurimiste kokkuvõtteid või otsuseid, kus on 

politsei kohta esitatud kaebus vahetu sunni kasutamise osas. Siit tulenevalt saame 

järeldada, et organisatsioonis (PPA) ei pöörata sisemiselt tähelepanu sellele, 

kuidas viia analüüsitud tulemused politseiametnikeni vältimaks tehtud vigu. 

 

2.3 Eriettevalmistuse treeningute tõhusus. 

 

PPA andmetel sooritas 2011. aastal eriettevalmistuse katsed 2024 meessoost 

politseiametniku ja 970 naissoost politseiametniku. Katseid ei sooritanud 748 (so 

27%) meessoost politseiametniku ja 478 (so 33%) naissoost politseiametniku. 

Arstitõendeid katsete sooritamisest vabastuste kohta esitati jooksus 233 korral, 

istesse tõusus 194 korral ja kätekõverdamises 202 korral. 2012. aastal seevastu 

sooritas eriettevalmistuse katsed 1849 meessoost politseiametniku ja 595 

naissoost politseiametniku. Katseid ei sooritanud 923 (so 33,3%) meessoost 

politseiametniku ja 595 (so 41%) naissoost politseiametniku (vt Tabel 2). 

Arstitõendeid esitati katsete sooritamistest vabastuste kohta jooksus 264 korral, 

istesse tõusus 207 korral ja kätekõverdamises 218 korral. Oluline vähenemine, 

võrreldes 2011. aasta ja 2012. aasta sooritatud eriettevalmistuse katsete tulemusi, 

tuleneb piirivalve suunitlusega politseiametnike seas. Kui 2011. aastal sooritas 
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katsed 937 meessoost piirivalvurist 722 (77%), siis 2012. aastal ainult 524, (so 

56%). Kui 2011. aastal sooritas katsed 345 naissoost piirivalvuris 283 (so 82%), 

siis 2012. aastal ainult 173 (so 50%) (vt Tabel 2). Üldine tendents näitab, et need 

kes 2011. aastal ei sooritanud katseid, ei teinud seda ka 2012. aastal ning 

lisandusid need, kes ei sooritanud enesekaitse arvestust või ei läbinud seda 

positiivsele hindele. Samas korrakaitsepolitseinike seas on märgata katsete 

sooritamise trendi väikest tõusu. Nimelt 2011. aastal sooritas katsed 861 

meessoost korrakaitseametniku, 2012. aastal aga juba 891, so 71,5% kogu 

meessoost korrakaitseametnike hulgast. Samasugune tõus on ka naissoost 

korrakaitseametnike hulgas. Nimelt 2011. aastal sooritas katsed 350 naissoost 

ametniku, 2012. aastal aga juba 361, so 63,9% kogu naissoost 

korrakaitseametnike hulgast. Teistes valdkondades (kriminaalpolitsei, 

administratsioon, üldjuhtimine) on katsete sooritanud ja mittesooritanute 

suhtarvud sarnased nii 2011. aastal kui ka 2012. aastal (vt Tabel 2). 

 

Tabel 2: Eriettevalmistuse katsete 2011. aasta võrdlus 2012. aastaga valdkonniti. 

 MEES NAINE 

2011 2012 2011 2012 

Jah Ei Jah ei jah ei jah ei 

Piirivalve 722 215 524 413 283 62 173 172 

Kriminaalpolitsei 405 130 401 134 301 191 291 201 

Korrakaitsepolitsei 861 385 891 355 350 215 361 204 

Administratsioon 15 11 11 15 20 7 14 13 

Üldjuhtimine 21 7 22 6 16 3 14 5 

KOKKU 2024 748 1849 923 970 478 853 595 

 

PPA andmetel sooritas 2011. aastal enesekaitse arvestuse 1265 (45,6%) meessoost 

politseiametniku ja 528 (36,5%) naissoost politseiametniku. Katseid ei sooritanud 
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põhjuseta 2011. aastal 1379 (49,7%) meessoost politseiametniku ja 677 (46,8%) 

naissoost politseiametniku (vt Tabel 3). Arstitõendeid esitati arvestusest 

vabastamise kohta 2011. aastal 198 korral ja 2012. aastal 282 korral. Märgatav 

tõus katsete sooritamise osas on piirivalve valdkonna politseiametnike seas. 

Põhjuseks on asjaolu, et piirivalveametnikud ei olnud kohustatud 2011. aastal 

sooritama enesekaitse arvestust. Arvestuste läbimise tõus on ka korrakaitsepolitsei 

valdkonna politseiametnike hulgas, meessoost politseiametnike hulgas 49 

ametniku võrra ja naissoost politseiametnike hulgas 17 ametniku võrra, millest 

võib järeldada, et politseiametnikud parandavad oma füüsilist vormi. 

 

Tabel 3: Enesekaitse arvestuste 2011. aasta võrdlus 2012. aastaga valdkonniti 

 MEES NAINE 

2011 2012 2011 2012 

Jah Ei Jah ei jah ei jah ei 

Piirivalve 23 899 563 350 5 309 164 135 

Kriminaalpolitsei 395 115 387 109 239 169 234 167 

Korrakaitsepolitsei 810 340 868 293 258 184 275 171 

Administratsioon 7 18 8 15 13 11 13 11 

Üldjuhtimine 21 7 22 6 13 4 12 5 

KOKKU 1265 1379 1848 773 528 677 698 489 

 

Küsitlusele vastanutest 38,7% oli arvamusel, et enesekaitse ja taktika 

treeninguteks ettenähtud aeg „üks kord poolaastas“ on „vähene“, 35,5% arvas, et 

„liiga vähene“. Ainult 4,8% arvas, et üks kord poolaastas on täiesti piisav. 

Korras kirjeldatud miinimumnõuded on mõeldud politseikoolis õpitu meelde 

tuletamiseks. Kuid võttes arvesse seda, et politseisse tuleb tööle ka inimesi 

erasektorist, kellel ei ole eelnevat politseilist haridust ja kellel ei ole pikaajalist 
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politseistaaži võime järeldada, et politseiametnikud mõistavad, et üks kord 

poolaastas nõutud treeninguga ei ole võimalik omandada vahetu sunni head 

kasutamise oskust politseitöös ettetulevate juhtumite lahendamiseks. 

Küsimusele „mitu korda osalesite 2012. aastal enesekaitse treeningutel“ vastas 

12,9% vastusega 0; 27,4% vastasid, et on osalenud 1-2 korda; 38,7%, et on 

osalenud 3-4 korda ja üle 5 korra on osalenud 19,4% küsitlusele vastanuist. Kõige 

rohkem on üks küsitlusele vastanud politseiametnik osalenud 2012. aastal 

enesekaitse treeningutel 30 korda. Üks küsitlusele vastanud politseiametnik oli 

vastanud küsimusele vastusega „palju“, mida ei arvestatud statistika koostamisel. 

Vastustest saab järeldada, et küsitlusele vastanud politseiametnikest veerand käib 

vastavalt juhendile nõutud treeningutel ja rohkem kui pooled otsivad võimalusi 

osaleda treeningutel vähemalt kolm korda aastas. Politseiametnikud tunnetavad 

vajadust enesekaitse ja taktika oskuste arendamiseks. Võrreldes laskealase 

teeningul osalemisega on enesekaitse treeningutel osalemine väiksem, mis võib 

tuleneda sellest, et enesekaitse on keerukam ja paljud inimesed ei suuda astuda 

füüsilisse kontakti või kardavad valu aistinguid. 

Küsimusele „mitu korda osalesite 2012. aastal taktika treeningutel“ vastas 32,3%, 

et ei osalenud kordagi 2012. a taktika treeningutel; 43,5% vastas, et osalesid 1-2 

korral; 12,9% osalesid 3-4 korral ja 6,5% osales üle 5 korra. Kõige rohkem oli üks 

ametnik osalenud 2012. aastal taktika treeningutel kokku 16 korral. Kaks 

küsitlusele vastanud politseiametniku olid vastanud küsimusele vastusega „palju“, 

mida ei arvestatud statistika koostamisel. 

Seega peaaegu pooled politseiametnikud on käinud 2012. aastal vähemalt ühel 

korral taktika treeningul. Samas ligi veerand küsitlusele vastanutest ei tee seda. 

Põhjus võib peituda selles, et nende piirkonnas ei viida läbi taktika treeninguid. 

Töö autor saab enda kogemusest väita, et Pärnus viivad treeninguid läbi kaks 

instruktorit, kes vaevu suudavad ära katta Pärnu enesekaitse treeningute 

läbiviimise vajaduse, mistõttu ei jää neil aega läbi viia taktika treeninguid. Selle 

probleemi lahendamisena näeb töö autor võimalust turvataktika talituse poolt 
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kiirelt luua ja täita eriettevalmistuse põhikohaga instruktori ametikoht Lääne 

prefektuuri 

Eriettevalmistuse instruktorite seas läbi viidud ekspertintervjuule vastas kümme 

instruktorit küsimusele „kas ettenähtud kohustuslike treeningute arv on piisav, et 

politseiametnikel tekiksid oskused igapäevaselt võtteid kasutada“ kõik vastanud, 

et üks kord poolaastas on vähene. Instruktorite arvates peaks olema kord kuus 

eriettevalmistuse treening, et ametnikel tekiksid oskused igapäevaselt võtteid 

kasutada. Hetkel nõutud üks kord poolaastas võib olla piisav, et meenutada õpitut, 

kuid uute teadmiste omandamiseks sellest ei piisa. 

Samal arvamusel on ka töö autor, et politseiametnikud on küll võimelised 

sooritama vastavalt korrale miinimumõuded, kuid sellest jääb väheseks, et 

ametnikel tekiksid oskused igapäevaselt võtteid kasutada. 

PPA andmetel sooritas 2011. aastal lasketesti 1576 (so 56,9%) meessoost politsei-

ametniku ja 663 (so 45,8%) naissoost politseiametniku. Katseid ei sooritanud 

põhjuseta 1163 (so 42%) meessoost politseiametniku ja 617 (so 42,6%) naissoost 

politseiametniku (vt Tabel 3). Arstitõendeid lasketestist vabastuse kohta esitati 33 

korral. 2012. aastal aga seevastu sooritas lasketesti 2126 (so 76,7%) meessoost 

politseiametniku so 19,8% rohkem kui 2011. aastal ja 791 (so 54,6%) naissoost 

politseiametniku so 8,8% rohkem kui 2012. aastal. Arstitõendeid lasketestist 

vabastuse kohta esitati 78 korral. Märgatav tõus lasketesti sooritamisel on 

piirivalvevaldkonnas. Põhjus peitub selles, et 2011. aastal ei olnud 

piirivalveametnikele katsete sooritamised veel kohustusliku, kuid kes soovisid 

neid sooritada, siis see oli lubatud. Ka on märgata vähest tõusu meessoost 

korrakaitsepolitseiametnike seas. Nimelt võrreldes 2011. aastaga on 2012. aastal 

arvestuse sooritanuid 40 ametniku võrra rohkem.  
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Tabel 4: Lasketesti 2011. aasta võrdlus 2012. aastaga valdkonniti 

 MEES NAINE 

2011 2012 2011 2012 

Jah Ei Jah ei jah ei jah ei 

Piirivalve 132 792 635 289 25 291 160 137 

Kriminaalpolitsei 447 87 451 82 278 158 273 177 

Korrakaitsepolitsei 965 263 1005 221 330 154 328 162 

Administratsioon 8 17 12 14 15 11 17 8 

Üldjuhtimine 24 4 23 5 15 3 13 5 

KOKKU 1576 1163 2126 611 663 617 791 489 

 

 

Küsimusele „mitu korda osalesite 2012. aastal laskmise treeningutel, vastas ainult 

3,2% vastanuist, et nemad ei ole 2012. aastal osalenud laskmise treeningutel; 

30,6% vastas, et on osalenud 1-2 korral; 37,1% vastanuist on osalenud 3-4 korral 

ja üle 5 korra on laskmise treeningutel osalenud 24,2% respondentidest. Kõige 

rohkem on üks küsitlusele vastanud politseiametnik osalenud 2012. aastal 

lasketreeningutel kokku 30 korral. Kaks küsitlusele vastanud politseiametniku 

olid vastanud küsimusele vastusega „palju“, mida ei arvestatud statistika 

koostamisel. 

Sellele küsimusele saadud vastustest võib järeldada, et kõige populaarsem 

eriettevalmistuse blokk on laskealane ettevalmistus ja sellel treeningul käiakse 

meelsamini, kui näiteks enesekaitse treeningul. Ilmselt on see seotud sellega, et 

politsei organisatsiooni võib lugeda pool militaarseks organisatsiooniks. 

Eriettevalmistuse instruktoritele esitatud küsimusest „mida teie arvate, kas 

politseiametnikud käivad treeningutel sellepärast, et neil on huvi oma oskusi 

parandada või sellepärast, et see on vajalik edutamiseks?“ selgub, et instruktorite 

arvates käivad ametnikud valdavas enamuses siiski treeningutel ülendamise 
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pärast, mõni üksik ametnik käib kohusetundest. Arvatakse ka, et seoses uue 

palgajuhendi väljatöötamisega, kus auastmete tasude vaheline erisus on väike, 

tekib loobujaid juurde. Üks põhikohaga instruktor arvas, et „ametnikud  osalevad  

treeningutel peamiselt ametiredelil edutamise eesmärgil.  Arvan, et selliseid 

ametnikke võib olla koguni  90% ringis. Ülejäänud on sellised, kes käivad 

kohusetundest – põhiline, et  arvestus oleks sooritatud.“    

 

2.4 Eriettevalmistuse treeningutel käsitletavate teemade tõhusus. 

 

PPA-s on eri- ja füüsilise ettevalmistuse hoidmise kohustus igal politseiametnikul 

endal. Tööks nõutava taseme hoidmiseks on ametnikul vahetu juhi nõusolekul 

õigus 1,5 tundi nädalas tegeleda treeningutega. PPA peadirektori 28.12.2011 

käskkirjaga nr. 475 on kinnitatud „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike 

eri- ja füüsilise ettevalmistuse nõuded ja kord“. Nimetatud korras on 

reglementeeritud üldsätted, millega sätestatakse politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded, nõuete täitmise ja kontrollimise ning eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse kord. (PPA….28.12.2011 nr 475) 

Nimetatud korras on selgitatud, et politseiametniku eriettevalmistus hõlmab: 

1) Politsei turvataktika põhimõtete tundmist ja nende rakendamise oskust; 

2) Enesekaitsevõtete ja vahetu sunni kasutamise oskust; 

3) Relvade (külm-, gaasi- ja tulirelv) ning erivahendite käsitsemise ja 

kasutamise oskust. 

Sama korra kohaselt võib kehtestada täiendavaid ja kõrgendatud nõudmisi mõne 

kategooria ametnike eri- ja füüsilisele ettevalmistusele, lähtuvalt nende 

teenistusülesannete või –tingimuste erisusest. Korras on öeldud, et politseiametnik 

kannab hoolt enda eri- ja üldkehalise ettevalmistuse eest, eesmärgiga olla terve ja 

suuteline täitma temale pandud teenistusülesandeid. Politseiametnik on 

kohustatud sooritama eri- ja füüsilise ettevalmistuse katsed igal kalendriaastal 
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vastavalt asutuse juhi määratud korrale. Füüsilised katsed on kohustuslikud 

meestele kuni 50-nda eluaastani ja naistel 45-nda eluaastani. Peale nimetatud 

eluea saabumist on politseiametnikul kohustus ise aktiivselt tegeleda spordiga. 

Eriettevalmistuse katsed on kohustuslikud ning aktiivne sportimine vajalik kuni 

teenistusest lahkumiseni (PPA….28.12.2011 nr 475). 

Küsitlusest selgus, et 38,7% küsitlusele vastanud politseiametnikest arvab, et 

nimetatud käskkirjas kirjeldatud miinimumnõuded on normaalsed, et hakkama 

saada politsei igapäevatöös ette tulevate juhtumitega; 33,9% küsitlusele vastanud 

politseiametnikest arvas aga, et miinimumnõuded on siiski vähesed, et hakkama 

saada politsei igapäevatöös ette tulevate juhtumitega. 

Siit saame järeldada, et PPA peadirektori 28.12.2011 käskkirjaga nr. 475 on 

kinnitatud „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded ja kord“ on põhjalikult välja toodud vajalikud oskused ja 

nõuded. 

Küsimusele „kas olete oma tööga seoses 2012. aastal sattunud olukorda, kus on 

tekkinud vajadus kasutada vahetut sundi?“ vastas 62,9% küsitlusele vastanud 

politseiametnikest, et nemad ei ole oma töös sellisesse olukorda sattunud. Kuni 

kolm korda oli sellisesse olukorda sattunud 2012. a 16,1% küsitlusele vastanud 

politseiametnikest; 4-6 korda 12,9% küsitlusele vastanud politseiametnikest ja üle 

6 korra 4,8% küsitlusele vastanud politseiametnikest. Kõige rohkem oli sellisesse 

olukorda sattunud üks ametnik 2012. aastal kokku 20 korral. Kõigist kordadest 

aga 14 küsitlusele vastanud politseiametniku on kasutanud vahetut sundi kuni 

kolmel korral; 4-6 korda on kasutanud vahetut sundi neli ja üle 6 korra on vahetut 

sundi kasutanud kolm küsitlusele vastanud politseiametniku (vt Joonis 1). Üks 

küsitlusele vastanud politseiametnik oli kasutanud vahetut sundi 2012 aastal 

kokku 20 korral. 
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Joonis 1: Vahetu sunni kasutamise vajadus võrdluses olukorda sattumistega 2012. 

aastal. 

Siit võib järeldada, et üle poolte vastanutest ei ole pidanud kasutama oma 

igapäeva töös vahetut sundi, kuna nad ei ole sellisesse olukorda sattunud. Mis 

omakorda väljendub selles, et kriminaalpolitsei ametnike igapäeva töö on vähem 

konfliktsituatsioone tekitav, kui korrakaitsepolitseil või piirivalvel. Antud 

järelduse saab teha sellest, et kriminaalpolitseinike hulgas oli suurim arv 

vastanuid. 

Küsimusele „kas enesekaitse ja taktika treeningutel tuleks rohkem käsitleda 

vahetu sunni rakendamise õigusliku poolt?“ vastas 72,6% küsitlusele vastanud 

politseiametnikest, et sellest räägitakse, aga võiks olla põhjalikum; 14,5% vastas, 

et sellest räägitakse piisavalt“ ja 9,7% vastas, et sellest ei räägita üldse. 

Võib järeldada, et enam oodatakse vahetu sunni rakendamise selgitamise 

kohustust just instruktoritelt, kes peavad oskama ja suutma treeningu läbiviimisel 

tegevused (erinevad võtted, turvakontroll jne.) siduda reaalsete juhtumitega, 

samas siduda kogu tegevus omakorda seadusliku baasiga. 
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Läbi viidud ekspertintervjuus kümne instruktoriga esitati neile küsimus „kas 

õigusliku regulatsiooni õpetamisega politseiametnikele peaks tegelema instruktor 

treeningul või peaks olema selle kohta eraldi koolitused, et treeningutel ei peaks 

kulutama aega õigusliku regulatsiooni selgitamisele“. Küsimusele antud vastustest 

saab teha järelduse, et instruktorid peavad vajalikuks ise õigusliku regulatsiooni 

selgitamist treeningul, sidudes selle võimalusel eluliste situatsioonide 

lahendamisega, kuna selliselt jääb politseiametnikele paremini meelde. Üks 

instruktor oli siiski seisukohal, et „õigusliku regulatsiooni õpetamisega peaks 

tegelema keegi teine. Kui instruktor peaks hakkama õiguslike aluseid õpetama, 

siis ei jää muudeks tegevusteks aega. Instruktor võib kontrollida teadmisi 

tegevuste käigus.“ Põhikohaga instruktorite arvamused jagunesid õigusliku 

regulatsiooni õpetamise kohta nii poolt kui ka vastu. Ühe väite kohaselt oli 

instruktor õigusliku regulatsiooni õpetamist proovinud, kuid sellega vähenes 

treeningutel praktiliste tegevuste aeg ja ta loobus. Tema arvates peaks siiski 

õigusliku regulatsiooni õpetama keegi teine. Samas teise väite kohaselt ei teki 

politseiametnikel sidusust seaduse ja sündmuse vahel, kui instruktor ei selgita 

õigusliku regulatsiooni treeningutel. 

Küsimustiku vastustest võib järeldada, et politseiametnike arvates on enesekaitse 

miinimumnõuded normaalsed, et hakkama saada politsei igapäevatöös ette 

tulevate juhtumitega ning peetakse vajalikuks, et treeningutel rohkem räägitaks 

õiguslikku regulatsiooni. Instruktorite arvates aga peab treeningutel keskenduma 

hetkel rohkem inimese füüsilise motoorika treenimisele, mistõttu ei jätku aega 

õigusliku regulatsiooni selgitamiseks. Nii instruktorid kui ka põhikohaga 

instruktorid tegelikkuses ei oska võtta seiskohta, kes ikkagi peaks tegelema 

politseiametnikele õigusliku regulatsiooni selgitamisega. Kui instruktor tunneb 

ennast ise enesekindlalt ja usaldab oma teadmisi, siis annab ta seda ka edasi 

politseiametnikele. Seda sama ootavad instruktoritelt ka politseiametnikud, et 

instruktor selgitaks reaalsete situatsioonide läbimängimisel treeningul õigusliku 

regulatsiooni selgitamist. Töö autor on seisukohal, et vahetu sunni õigusliku 

regulatsiooni baaskoolitus peab toimuma siiski eraldi õppepäevana, kuid 

instruktorile peab jääma kohustus treeningutel siduda teooria praktiliste 

tegevustega. See aga tähendab, et turvataktika talituse poolt tuleb läbi koolituste 
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instruktorite vahetu sunni kasutamise õiguslikud teadmised viia väga heale 

tasemele ning instruktoritele tuleb tekitada ligipääs sisekontrollibüroo poolt 

koostatud menetluskokkuvõtetele, mis puudutavad kaebusi vahetu sunni 

kasutamise kohta politseiametnike poolt. 

 

2.5 Võimalused eriettevalmistuse treeningute tõhustamiseks. 

 

Politsei eriettevalmistuse all mõistetakse politseiametnike oskust kasutada vahetu 

sunni vahendina füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi (PPVS § 26-32). 

Selleks, et tulemuslikult lahendada ohtlike olukordi on vaja järjepidevalt 

omandada ning täiendada individuaalseid ja erialaseid teadmisi. Baasoskuste 

eelnev omandamine ja hilisem erialane täiendusõpe on elukestev protsess, mis 

omandab järjest suuremat tähendust, kuna ühiskonnas toimuvate muudatuste 

kiirus suureneb sedavõrd, et selle liikmed on sunnitud pidevalt õppima jäämaks 

ühiskonna liikmeiks (Jarvis 1998: 21). 

PPA-s on eri- ja füüsilise ettevalmistuse hoidmise kohustus igal politseiametnikul 

endal. Tööks nõutava taseme hoidmiseks on ametnikul vahetu juhi nõusolekul 

õigus 1,5 tundi nädalas tegeleda treeningutega (PPA…28.12.2011 nr 475). 

Uurimustöö küsimustiku raames tundis autor huvi, millised on küsitlusele 

vastanud politseiametnike ettepanekud seoses enesekaitse ja taktika treeningute 

läbiviimisega, kuidas saab neid efektiivsemaks muuta. Küsimus oli esitatud 

vastamiseks vabas vormis. Kokkuvõtvalt jagunesid vastused nelja kategooriasse, 

üldiste nimetajate: 1) rohkem treeninguid; 2) ei ole ettepanekuid; 3) rohkem 

praktilisi treeninguid ja 4) muud vahel. Kõige rohkem, koguni 25 korral, mainiti 

vajadust läbi viia rohkem treeninguid. Arvati, et üks kord poolaastas on liiga 

vähene, võiks olla üks kord kuus. Samasugune tulemus oli ka küsitluse tulemusel 

küsimusele, kas enesekaitse ja taktika treeninguteks ettenähtud aeg, üks kord 

poolaastas, on piisav. Ettepanekuid treeningute efektiivsemaks muutmiseks ei 

osanud teha 15 respondenti. Rohkem praktilisi või praktilisemas keskkonnas 
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(ruumid, polügoon vms) märkis ära 11 küsitlusele vastanud politseiametniku. 

Küsitlusele vastanud politseiametnik nr.13 arvas, et „Põhja prefektuuris võiks 

treeningutel ja arvestades ka hindamisel rohkem reaalses elus asetleidvate 

sündmustega, mitte lähtuda õpikus või siis instruktori peas olevate taktikaliste 

käitumistega“. Respondent nr. 33 arvas, et „igas jaoskonnas peaks olema eraldi 

instruktor, mitte töötaja, kes seda (instruktori ülesanded) põhitöö kõrvalt teeb. 

Ülejäänud arvamused jagunesid mitmete erinevate ettepanekute vahel, kuid nende 

osakaal oli suhteliselt väike – üks kuni kaks arvamust ja neid ei olnud otstarbekas 

eraldi välja tuua. Siiski küsitlusele vastanud politseiametnik nr. 56 arvas „mina 

kriminaalpolitseinikuna ei näe mingit vajadust käeraudade panemise oskusel, küll 

aga on see ülioluline korrakaitsepolitseinikule. Ma ei ole kordagi oma peaaegu 15 

aastase staaži juures sundi kellegi suhtes kasutanud, sest mu töö iseloom ei näe 

seda ette. Vaevalt, et ma ka kunagi kõmmutama kedagi hakkan. Ma pean küll 

oluliseks sportimist ja head füüsilist vormi, küll aga ei näe ma mingit vajadust 

enesekaitsel (kus ma pole ka tükk aega käinud) tõenäolise vigastuse saamiseks“. 

Põhikohaga instruktoritele ja instruktoritele esitati küsimus, mida nemad 

muudaksid praeguses „korras“, et treening oleks mõjusam?  

Põhikohaga instruktorid arvasid, et julgemalt tuleks diferentseerida tööliine. Need 

valdkonnad ja ametikohad kus on tõenäolisem, et võib igapäevaselt vaja minna 

eriettevalmistuse oskusi (korrakaitsepolitsei, kriminaalpolitsei jälitus, piirivalve 

patrullid), peavad olema paremal tasemele oma oskuste poolest, kui oma 

igapäevast tööd kabinetis tegevad ametnikud. Samas arvab üks põhikohaga 

instruktor, et „Koosseisuväline (instruktor) mudel ei tööta tihtipeale piisavalt 

hästi- ei täiendata end piisavalt, põhitöö segab treeningute läbiviimise sagedust- 

kannatavad kolleegid kellel jääb treening tegemata seega ka langeb tase“. Seega 

tuleb tõdeda, et põhikohaga instruktor on motiveeritum ja tal on ka rohkem 

võimalusi treeninguid läbi viia, kui instruktoril. Teine põhikohaga instruktor aga 

arvab, „Välitööd tegevad ametnikud peaksid kindlasti olema paremini 

ettevalmistatud, kui siseruumide töötajad. Nad peaksid käima sagedamini 

treeningutel ja oskama paaris erinevaid situatsioone lahendada. Praegu on 

väljatöötatud programm TORK (tegutsemine ohtliku ründe korral). Minu arvates 
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on see tagasiminek, vähemalt … prefektuuri seisukohalt. Selles programmis 

puudub nõue õige käeraudade paigaldusviisi kohta. Kui käerauad valesti peale 

panna, võib see tekitada tugevat valu. See aga näitab politsei 

ebaprofessionaalsust. Ka nuia õige käsitsemine on oluline.  Koolituse 2. osast 

(peamiselt matisaali treeningud) on see praktiliselt  välja jäetud.“ Siit võib 

järeldada, et korrakaitsepolitseiosakonna turvataktika talitus peab erinevate 

koolituste väljatöötamisel kaasama programmi ettevalmistavasse faasi kõik 

põhikohaga instruktori tööd tegevad ametnikud kõigist prefektuuridest. 

Instruktorite arvates tuleks ametnike motiveerida tasuta jõusaalide; ujulate 

pääsmetega neile, kes osalevad treeningutel või siis motiveerida rahaliselt, kui 

tulemused on väga head. Töö autori arvates selline motiveerimine siiski ei too 

oodatud kasu, kuna tekiks samasugune efekt, et ametnikud käivad treeningutel 

samadel põhjustel mis käesoleval ajal, ehk et saada hüve (tasuta ujulapääse või 

jõusaalipääse on võrdne vajadusega ametiredelil kõrgemale pürgimise vajadusega) 

tuleb osaleda. Samuti arvavad instruktorid, et kui instruktor suudab teha treeningu 

huvitavaks, siis on ka sellel osalejaid. Sellise väitega on ka töö autor nõus, sest 

kogemustest eriettevalmistuse instruktorina on see väide juba välja paistnud. Kui 

treening on huvitav ja selles käsitletakse erinevaid olukordi ja situatsioone, siis 

ametnikud on järgmine kord treeningule tulles motiveeritumad. Motiveerimiseks 

ei pea alati raha maksma ning enamjaolt piisab ka avalikust tunnustamisest 

asutuses, mis peaks töö autori arvates olema esmajoones otsese juhi ning seejärel 

juba büroo juhi ja prefekti ülesanne. Rahaline motiveerimine on muidugi 

positiivne, kuid selle efekt on lühiajaline (Zani 2011) ning tekitab vastuolulisi 

reaktsioone. Kuigi rahalise motivatsiooniga võidakse saavutada märkimisväärseid 

töötulemusi, tekitab selline autasustamissüsteem hulganisti probleeme, mis on 

seotud töötajate isikuomadustega (White 2001). 

Mitterahalist motivatsiooni peavad erinevad teadlased pikemas perspektiivis 

paremaks motivaatoriks kui tulemustasud ning selle peamine mõte on, et töö ise 

motiveerib töötajat. Mitterahalisteks motivaatoriteks on ametiredelil edenemine, 

autonoomia, tsiviliseeritud kohtlemine, tööandja pühendumine, töökeskkond, 
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kiitus nii vahetu kui ka kõrgemalseisva juhi toetus, usaldatuse tunne ning tunne, et 

töötatakse hea ja usaldusväärse organisatsiooni heaks (Zani 2011). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade hetkel kehtivast eriettevalmistuse 

korrast ja välja selgitada politseiametnike aktiivsus eriettevalmistuse treeningutel 

osalemise kohta ning kui valmis on politseiametnikud vajadusel kasutama vahetut 

sundi oma igapäevatöös ette tulevate võimalike sündmustega. Selleks viidi 

politseiametnike seas läbi ankeetküsitlus, mis sisaldas endas 14 valikvastustega 

küsimust ja ühte avatud vastusega küsimust. Lisaks viidi läbi küsitlus PPA-s 

instruktori tööd tegevate politseiametnikega, kellele esitati neli avatud vastusega 

küsimust.  

Uuringu tulemusel saab väita, et hetkel kehtiva PPA peadirektori 28.12.2011 

käskkirjaga nr 475 kinnitatud „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja 

füüsilise ettevalmistuse nõuded ja kord“ ei vasta politseiametnike soovidele ja 

vajadustele. Korras ettenähtud treeningud, üks kord poolaastas enesekaitset, on 

vähene, et politseiametnikud tunneksid ennast igapäeva töös kindlalt ja oleksid 

suutelised õigesti ohu olukorras käituma ja kasutama vahetut sundi õiguslikult 

korrektselt. Antud korras on ühte ruumi paigutatud enesekaitse ja politseitaktika, 

mis aga on õpetamise mõistes kaks erinevat teema valdkonda. See on kindlasti 

oluline osa mis tuleb ümber vaadata ja määratleda eraldi ajaline ressurss. Samuti 

saab uuringu tulemusel väita, et probleem, kus politseiametnikud ei julge jõudu 

kasutada, kuna kardavad saada karistatud, ei leidnud kinnitust. Politseiametnikud, 

sattudes olukorda, kus tekib vajadus kasutada vahetut sundi, seda ka kasutavad. 

Samas siiski ei tunta ennast piisavalt kindlalt vahetu sunni rakendamise õigusliku 

poole tundmisel. 

Uuringu tulemustele tuginedes on töö autor välja töötanud järgnevad ettepanekud 

eriettevalmistuse tõhustamise võimalustest eesti politseis: 

 PPA korrakaitsepolitseiosakonna turvataktikatalitusel, arendades 

enesekaitse ja politseitaktika koolitusi, võtta arvese uuringu tulemusi, et 

täita politseiametnikke tööst tulenevaid vajadusi. 



 

 

35 

 

 PPA korrakaitsepolitseiosakonna turvataktikatalitusel kaasata 

eriettevalmistuse koolituste väljatöötamisele kõik põhikohaga instruktorid, 

et ei tekiks erinevaid arusaamasid koolituskavade sisuga. Näiteks ei olnud 

üks põhikohaga instruktor rahul TORK (tavalisest ohtlikuma ründe 

koolitus) kavaga, kuna selles on tema arvates olulisi vigu taktikalistes 

käitumistes; 

  Muuta PPA peadirektori 28.12.2011 käskkirjaga nr 475 kinnitatud 

„Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded ja kord“ korra punkti, mis käsitleb eriettevalmistuse 

treeningutel osalemise korda ja muuta number „1“ numbriga „2“  

 Määratleda eraldi ajaline ressurss enesekaitse ja politseitaktika treeningute 

läbiviimiseks. 

 Leida meetodid politseiametnike kohustuslikumaks osalemiseks 

treeningutel. 

 Mitte arvestada ülendamisele pääsemise positiivse tulemusena 

eriettevalmistuse katsete mittesooritamisel esitatud arstitõendeid. 

 Tuua sisse eraldi koolitusosa jõu kasutamise õiguslike aluste õpetamiseks. 

 Vajalik on juurde koolitada põhikohaga instruktoreid, kes saaksid paremini 

ette valmistada läbiviidavate treeningute ülesehitust ja kasutegurit. 

Instruktorid on rohkem hõivatud oma igapäeva tööga ja ei saa piisavalt 

pühenduda treeningute ettevalmistusele, mistõttu tihtipeale kannatavad 

treeningute ettevalmistused, kuna põhitöö ülesandeid on piisavalt. Läbi 

instruktorite arvu suurendamise on võimalik suurendada ka enesekaitse ja 

taktika treeninguteks ettenähtud miinimum korda, üks kord poolaastas; 

 Vajalik on luua Lääne prefektuuri põhikohaga vaneminstruktori ametikoht, 

sest juba ainuüksi Pärnus ei suuda instruktorid oma põhitöö kõrvalt läbi 

viia taktika koolitusi; 
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 Viia läbi koolitusi eriettevalmistuse instruktoritele vahetu sunni 

rakendamise seadusliku poole kohta, et neid teadmisi ja oskusi veelgi 

paremini läbi eriettevalmistuse treeningute viia politseiametnikeni, et 

tekiksid paremad teadmised läbi praktiliste tegevuste vahetu sunni 

rakendamise ja ka seadusliku poole selgitamise osas; 

 Tagada eriettevalmistuse instruktoritele sisekontrollibüroo poolt koostatud 

menetluste kokkuvõtete kättesaadavus, mis on läbi viidud seoses vahetu 

sunni kasutamisega politseiametnike poolt; 

 Prefektuuride õppepäevadel käsitleda ja tutvustada politseiametnikele 

sisekontrollibüroo poolt koostatud menetluste kokkuvõtete tutvustamine, 

mis on läbi viidud seoses vahetu sunni kasutamisega politseiametnike 

poolt. 

 

Käesolev uurimustöö ning selles välja toodud tulemused annavad võimaluse 

paremini mõista politseiametnike vajadust ja teadmishuvi eriettevalmistuse 

treeningute läbiviimise tihedusest ja treeningu sisust. Samuti aitab töös kajastatu 

paremini organiseerida ja paremini mõista eriettevalmistuse instruktorite 

vajalikkust. 

Käesoleva töö baasil saab läbi viia täpsustavaid uuringuid selle kohta: 1) kui 

suures mahus saavad instruktorid põhitöö kõrvalt läbi viia eriettevalmistuse 

treeninguid ja milline oleks optimaalne instruktorite arv prefektuurides, mis 

tagaks võimaluse igal politseiametnikul osaleda vähemalt kahel korral poolaastas 

eriettevalmistuse treeningutel; 2) välja selgitada optimaalse treeningu ajalise 

kestvuse, mis sisaldaks endas nii teoreetilist kui ka praktilist osa ning sellest 

omakorda uurida, mitmeks treeninguks tuleb eriettevalmistuse programm jagada, 

et see hõlmaks endas kogu ettenähtud kava koos vahetu sunni rakendamise 

kajastamisega; 3) miks politseiametnikud osalevad vähem enesekaitsetreeningutel 

kui laskealastel treeningutel. 
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SUMMARY 

 

The present thesis with annexes is presented on 44 pages. There are 17 sources in 

the list of references and paper contains 3 tables and 1 charts. The thesis is written 

in Estonian and the summary is in English. 

The objective of this thesis is to explain how well are police officers prepared to 

use immediate force and how is the theoretical knowledge being taught to them, 

also make suggestions how to improve the special training of Estonian police 

force. The thesis consists of two main parts. The first part contains information on 

how special training is being taught at the moment. The second part is an 

empirical reasearch conducted with both the police officers and instructors. It also 

contains analysis and suggestions on possbile ways how to improve special 

training inside the Estonain police force.  

By answering the three research questions the autor fulfilled the objective of the 

thesis. 

The research showed that the number of special training lessons (twice a year) 

each individual has to take is not sufficient enough to provide officers with the 

ability to execute the techniques in their everyday work. The research also showed 

that special training lessons need to be combined with the teachings on the 

legality of immediate force use. At the moment police officers are not afraid of 

using immediate force if the situation requires for it,  although investigations by 

the internal affairs` office and even penalties might result if force is used 

wrongfully. 

This ideas brought out in this thesis can be used to impove special training in the 

police force and also to solve and avoid any problems that might occur with the 

use of immediate force. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Ankeetküsimustik politseiametnikele uurimuses 

„eriettevalmistuse tõhustamise võimalused eesti politseis“ 

 

Lugupeetud küsimustikule vastaja.  

Olen Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži tudeng Raimo Kimmel. 

Palun Sinu abi lõputöö  „Eriettevalmistuse tõhustamise võimalused Eesti 

politseis”  õnnestumiseks. Antud töö eesmärgiks on analüüsida politseiametnikele 

pakutava enesekaitse ja taktika treeningute tõhusust või selle täiendamise 

vajadust.  

Küsimustik koosneb valikvastustest ja avatud küsimustest. 

Küsimustikule vastamine kulutab Sinu väärtusliku aega a 15 minutit.  

Vastamine on anonüümne.  

Palun loe küsimusi hoolega, vali sobivaim vastusevariant ning märgista see alla 

joonimisega, avatud küsimustes pane kirja oma arvamuse. 

1. Millises prefektuuris Teie töötate? 

1) Lõuna,  

2) Lääne,  

3) Ida,  

4) Põhja 

2. Millises valdkonnas hetkel töötate? 

1) korrakaitse,  

2) kriminaalpolitsei,  

3) piirivalve 

3. Milline on Teie vanus? 

1) kuni 29,  

2) 30…39,  
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3) üle 40 

4. Kui kaua olete töötanud süsteemis? 

1) kuni 5 aastat,  

2) 6…15 aastat,  

3) üle 16 aasta 

5. Kas Teie arvates on  enesekaitse ja taktika treeninguteks ettenähtud aeg  

tulenevalt “ Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded ja kord“ üks kord poolaastas  … ? 

1) täiesti piisav,  

2) piisav,  

3) normaalne,  

4) vähene, 

5) liiga vähe 

6. Mitu korda osalesite 2012 aastal  enesekaitse treeningutel?    

….. korral 

7. Mitu korda osalesite 2012 aastal taktika treeningutel? 

 …. korral 

8. Mitu korda osalesite 2012 aastal laskmise treeningutel? 

….. korral 

9. Kas vastavalt „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike eri- ja füüsilise 

ettevalmistuse nõuded ja kord“ korras kirjeldatud enesekaitse miinimumnõuded 

on piisavad saamaks hakkama politsei igapäevatöös ette tulevate juhtumitega 

(ründed politseiametnike vastu jne.)? 

1) täiesti piisav,  

2) piisav,  

3) normaalne,  

4) vähene,  

5) liiga vähe 
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10. Kas olete oma tööga seoses 2012 aastal sattunud olukorda, kus on tekkinud 

vajadus kasutada vahetut sundi?  

1) Jah olen sellistesse olukordadesse sattunud ca …… korral.  

2) Neist vahetud sundi olen kasutanud ca …… korral.  

3) Ei ole sellistes olukordadesse sattunud. 

11. Kas olete oma tööga seoses 2012 aastal sattunud olukorda, kus on tekkinud 

vajadus kasutada vahetut sundi, kuid ei ole kasutanud , sest pelgate sattuda 

sisekontrollibüroo uurimise alla? 

1) jah olen ca …… korral,  

2) ei  ole;  

3) ei mäleta, et oleks selliseid olukordi tekkinud 

12. Kui mitmel korral olete pidanud 2012 aastal andma selgitusi 

sisekontrollibüroole vahetu sunni kasutamise osas? Ja miks? 

1) mitte ühtegi korda 

2) kuni 3 korral 

3) üle 3 korra 

13. Kas teile on (näiteks õppepäevadel) 2012 aastal selgitatud 

sisekontrollibüroo poolt koostatud menetluste kokkuvõtteid, kus ametnikud on 

kasutanud vahetut sundi? 

1) jah on;  

2) ei, ei ole;  

3) meil ei toimu õppepäevigi 

14. Kas enesekaitse ja taktika treeningutel tuleks rohkem käsitleda vahet sunni 

rakendamise õigusliku poolt? 

1) jah, sellest ei räägita üldse 

2) sellest räägitakse, aga võiks olla põhjalikum 

3) ei, sellest räägitakse piisavalt 

15. Milliseid on teie ettepanekuid seoses enesekaitse ja taktika treeningute 

läbiviimisega, kuidas saab neid efektiivsemaks muuta? 
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Lisa 2. Ankeetküsimustik eriettevalmistuse instruktoritele uurimuses 

„Eriettevalmistuse tõhustamise võimalused Eesti politseis“ 

 

Lugupeetud küsimustikule vastaja.  

Olen Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži tudeng Raimo Kimmel. 

Palun Sinu abi lõputöö  „Eriettevalmistuse tõhustamise võimalused Eesti 

politseis”  õnnestumiseks. Antud töö eesmärgiks on analüüsida politseiametnikele 

pakutava enesekaitse ja taktika treeningute tõhusust või selle täiendamise 

vajadust.  

Küsimustik koosneb avatud küsimustest. 

Küsimustikule vastamine kulutab Sinu väärtusliku aega a 15 minutit.  

Vastamine on anonüümne.  

Palun loe küsimusi hoolega ja pane kirja oma arvamuse. 

 

1. Kas Teie arvates hetkel ettenähtud kohustuslike treeningute arv 

(enesekaitset 1 kord poolaastas) on piisav, et politseiametnikul tekiksid oskused 

igapäevaselt võtteid kasutada? Kui ei, siis milline on teie arvamus, mitu korda 

peaksid politseiametnikud treeningul osalema poolaastas, et tekiks vajalik tase ja 

ka julgus kasutada jõudu igapäevases töös. 

2. Kas õigusliku regulatsiooni õpetamisega politseiametnikele peaks 

tegelema instruktor treeningul või peaks olema selle kohta eraldi koolitused 

(millal võib kasutada jõudu, millal mitte), et kui politseiametnik saabub 

treeningule ei peaks aega kulutama õigusliku regulatsiooni selgitamisele? Kuidas 

on hetkel Teie piirkonnas asjad lahendatud. 

3. Mis Teie arvate, kas politseiametnikud käivad treeningul sellepärast, et 

neil on huvi oma oskusi parandada või sellepärast, et see on vajalik edutamiseks? 

4. Mida te muudaksite praeguses „korras“, et treening oleks mõjusam? 

 


