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Kui lai on turvalisus?
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Allikas: Kriminaalpreventsiooni Nõukogu 1996

Turvalisus ja turvatunne
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Väljakutsed turvalisusele

• Hea väljaõppega ja motiveeritud personali tagamine:

- Personalivoolavuse ning asutustevahelise konkurentsi vähendamine;

- Siseturvalisuse valdkonna ametnike professionaalsuse tõstmine.

• Reageerimiseks vajaliku infrastruktuuri ja tehnika tagamine:

- Politsei- ja päästetegevuseks vajalik varustus ning taristu;

- Võetakse kasutusele uued siseturvalisuseasutuste põhitegevust toetavad infosüsteemid;

• Süsteemse, probleemikeskse ja teadmistepõhise ennetustegevuse arendamine:

- Eesti tingimustele sobiv ennetussüsteem;

- Elanike teadlikkuse suurendamine;

• Koostöö arendamine:

- Koostöövõrgustike arendamine ja kogukonnakeskse turvalisuse mudeli väljatöötamine;

- Siseturvalisuse vabatahtlike tegevuse toetamine, tunnustamine ja hindamine.



Eesti turvalisuse üldeesmärk 2020

• Tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises
ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna
turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas.

• Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega parandatakse
elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja
põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.

Allikas: Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Vaata lisaks: Kuidas saame igaks panustada
Siseturvalisuse arengukava lugemik

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6efoVDZmo
https://www.siseministeerium.ee/et/turvaliste-kogukondade-eesti


Turvalisemad kogukonnad

• Vaja on arendada ja rakendada kogukonnakeskset turvalisuse mudelit, 
mis põhineb Eesti inimeste, vabaühenduste, kohaliku omavalitsuse 
üksuste, riigiasutuste ja ettevõtete koostööl ning kus selgitatakse välja 
probleeme ja kavandatakse ühiseid tegevusi ohtude ennetamiseks, 
leevendamiseks ja vähendamiseks.

• Vaja on arendada asutuste võimekust reageerida ohtudele, ennetada, 
avastada ja uurida süütegusid.

• On vaja vähendada inimeste riskikäitumist, rõhutada igaühe vastutusele 
turvalisuse tagamisel, suurendada nende teadlikkust ja oskusi ning 
kujundada hoiakud enese ja teiste abistamiseks ning ohtudest 
hoidumiseks ja neile reageerimiseks.



Asutused ja ülesanded siseturvalisuse 
tagamiseks



Siseministeeriumi valitsemisala

193 inimest

262

4885 239 2118 236

Eesti suurim avaliku sektori organisatsioon – ligi 8000 inimest



Aga turvalisuse tagamine ei piirdu 
Siseministeeriumi valitsemisalaga

• Veterinaar- ja Toiduamet; 

• Keskkonnainspektsioon;

• Terviseamet;

• Lennuamet, Maanteeamet, Veeteede Amet jne

Aga valla- ja linnavalitsused? Koolid?

Aga igaüks meist? Vabaühendused?

• Abipolitseinikud, naabrivalvepiirkonnad, vabatahtliku maa- ja 
merepäästeseltsid,  korteriühistud ja külaseltsid

Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/siseturvalisuse-
vabatahtlikud

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/siseturvalisuse-vabatahtlikud


Reageerida või ennetada?

• Siseturvalisuse valdkonna peamised väljakutsed tulenevad olulisel määral 
sellest, et praegu ootavad inimesed turvalisuse tagamisel reageeriksid 
sündmustele valdavalt vastavad asutused (politsei, pääste, kiirabi). 

• Samal ajal tuleb praegusega võrreldes tõsta oluliselt ennetustöö 
võimekust - turvalisuse loomisel ei ole võimalik suurendada vaid 
siseturvalisuse teenuste tõhusust, vaid vaja on kogu igaühe ponnistust, et 
õnnetusi vältida ja nende tagajärgesid vähendada. 

• Seega eesmärgiks on luua turvalisuse tagamisel reageerivate ja 
ennetavate meetmete tasakaal, arvestades märkimisväärselt täiendavat 
rahalist ressursisurvet.



Kogukonnakeskne lähenemine

Kogukonnakeskse lähenemine turvalisusele:

- mõtestada turvalise elukeskkonna kujundamist kogukondade, kohalike 
inimeste vaatenurgast;

- tuua välja vajadused erinevate toimijate ja tasandite koostööks, 
võrgustumiseks;

- kirjeldada riikliku, maakondliku ja kohaliku tasandi rollid turvalisuse 
loomisel ning esitada kogukonnakeskse turvalisuse toimemudeli.

Loe lisaks: http://www.linnalabor.ee/turvalisus

http://www.linnalabor.ee/turvalisus


Mida võidame 
kogukonnakesksest lähenemisest?

• Jõuame kogukondade kaudu senisest tõhusamalt ka üksikisiku 
kaasamiseni. 

• See tõuseb inimeste teadlikkust turvalisuse loomise võimalustest ja 
kujundab hoiakut, et üheskoos saab tulemuslikumalt turvalist 
elukeskkonda luua. 

• Ühtlasi aitab see tõsta usaldust vastavate riigiasutuste vastu ning 
parandab nende legitiimsust. 

• Tulemuseks on võrdsema turvalisuse tasemega piirkonnad. 

Vaata lisaks: koos turvalisuse loomine (video)

külade ja politsei koostööst

korteriühistute ja politsei koostööst

https://www.youtube.com/watch?v=lV9BC2no8A8
https://kodukant.kovtp.ee/turvalised-kogukonnad
http://ekyl.ee/avaleht/turvalisus/




Kohalik tasand

Maakondlik tasand

Riiklik tasand

Võrgustumine

Vaja välja töötada 
erinevate 
tasandite 

koostöömudelid, 
koostöövormid
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Keskvalitsuse vastutus

• Riigi tasandi (keskvalitsuse) vastutus on turvalisuse jaoks olulistes 
valdkondades (haridus, tervishoid, põhiõigused ja vabadused, 
sisejulgeolek ja riigikaitse, sotsiaalkaitse jne) luua piisav strateegiline 
õiguslik raam ja tagada ressursid. 

• Samuti kujundada riigiasutuste tegevuse tingimusi sh arendada 
partnerluse ja kogukonnakeskse lähenemise metoodikat ja suunata selle 
juurutamist. Oluline on tagada, et riigiasutuste kohalikud üksused 
mõistaksid kogukondi ja oskaksid nendega suhestuda probleemide 
kaardistamisel ja lahenduste leidmisel.

• Riigi oluliseks rolliks usaldada ja kaitsta kohaliku tasandi õigust otsustada 
kohalikke küsimusi ning tunnustada ja võimestada kohalikku algatust.



Kohaliku omavalitsuse roll

Kohalik omavalitsusüksus  kohaliku elu korraldajana:

- toetab kogukondade omaalgatust, kaasab erinevaid osapooli turvalisuse 
elukeskkonna kujundamisse;

- ruumilise planeerimise, haridus-, sotsiaaltöö jt alaste otsustega kujundab 
kohalikku füüsilist ja sotsiaalset elukeskkonda. 



Maakonna tasand?

Maakondliku tasandi roll on:

- toetada kohalikku tasandit sh tagada riiklike teenuste jõudmine kohtadele, 

- aidata kaasa ühiste probleemide lahendamisele sh tagades riigiasutuste 
koordineeritud panuse kohalike turvalisusprobleemide lahendamisse;

- lahendada ka terviklikult kogu maakonda hõlmavaid probleeme (nt 
transport, haigla, ruumiline planeerimine jms). 

-> maakonna turvalisuse nõukogu maavalitsuse eestvedamisel koostöös 
politsei, pääste, kohalike omavalitsuste jt tegijatega.

Vaata lisaks: Milleks on vaja turvalisuse nõukogusid?

https://www.youtube.com/watch?v=85_VMj3EWuA


Kokkuvõtteks



Eesmärk, 

• Eesmärk: turvaline ja vaba ühiskond, mis põhineb paljude 
aktiivse hoiakul ja  panusel;

• Kogukonnakeskne lähenemine vs ametkondlikkus;

• Palju tegijaid, seega vaja teha koostööd ja võrgustuda;

• Parem ennetada kui tegelda tagajärgedega.
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Tänan tähelepanu eest!

Eimar Veldre

eimar.veldre@siseministeerium.ee

https://www.siseministeerium.ee/et/stak

mailto:eimar.veldre@siseministeerium.ee
https://www.siseministeerium.ee/et/stak

