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Uuringu taust ja metoodika 

1. Uuringu eesmärk 
Käesoleva uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanike ohutundest, väär- ja kuritegude 
ohvriks langemisest ning rahulolust politseinike, piirivalvurite ja PPA teenindussaalide 
tööga. Täpsemalt hõlmas uuring järgnevaid teemasid: 

1. Rahulolu politsei tööga 
2. Kokkupuude politseiga, valmidus politseid õigusrikkumistest teavitada, eelistatud 

kanalid politseiga suhtlemisel 
3. Elanike ohutunne, oma turvalisuse tagamiseks kasutusele võetud meetmed 
4. Väär- ja kuritegude ohvriks langemine ning valmidus politseid juhtunust teavitada 
5. Kokkupuude ja rahulolu piirivalvega 
6. Rahulolu PPA teenindusega isikut tõendava dokumendi taotlemisel 
7. Hinnangud politsei ennetustöö olulisusele 
8. Infokanalid PPA tegevuste kohta teabe saamisel 

Enamiku teemade osas on võimalik vaadelda ka rahuloluhinnangute dünaamikat 
võrreldes eelneva (aastal 2019 läbi viidud) uuringuga1, osade teemade puhul ka 
varasemate (aastatel 2017, 2016 ja 2015) läbi viidud uuringutega.2 

Uuringu küsitlustööd ning analüüsi teostas Turu-uuringute AS. Küsitlusankeedi koostas 
ning uuringu tellis Politsei- ja Piirivalveamet.  

2. Valim ja küsitlustöö 

Küsitlusuuringu üldkogumi moodustasid 15–74-aastased Eesti elanikud (Eesti 
Statistikaameti andmetel 01.01.2020 seisuga 984 196 inimest).  

Andmekogumine viidi läbi veebi- ja telefoniküsitlusena perioodil 17. august – 5. oktoober 
2021. Küsitluse valim moodustati kvootvalimina politsei tööpiirkondade lõikes (vt tabel 1). 
Piirkondlike kvootide seadmise eesmärgiks oli saavutada esinduslik valimi suurus ka 
väiksemate politseijaoskondade tööpiirkondades. Tööpiirkondade siseselt moodustati 
valim juhuvalikuga. Küsitlustöö käigus jälgiti nii piirkondlikke kvoote kui ka valimi piirkonna-
sisest proportsionaalsust vastajate soo, vanuserühma, rahvuse ning hariduse lõikes. 

 

1 Eesti  elanikkonna turvalisuse uuring 2019. https://www.politsei.ee/files/Uudised/2020/ppa-raport-
0412.pdf?88f9c15a20  
2 2015. aasta uuringus oli küsitluse sihtrühm kitsam (18–74-aastased), järgnevates uuringutes aga pisut laiem 
(15–74-aastased), mis võib vähesel määral mõjutada 2015. aasta uuringu tulemuste võrreldavust hilisemate 
uuringute tulemustega.  



  

  
4 

4 

Tabel 1. Valimi jaotus politseijaoskondade ja prefektuuride tööpiirkondade lõikes 
(N) 

Prefektuur 
PPA 
politsei-
jaoskond 

Tööpiirkond 
Valimi  

planeeritud 
suurus 

Valimi 
tegelik 
suurus 

Põhja 

Tallinna 

Kesklinn 
Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosad Tallinnas 300 300 

Ida-Harju 

Lasnamäe ja Pirita linnaosad Tallinnas 225 249 

Loksa linn, Maardu linn, Anija vald, Jõelähtme 

vald, Kose vald, Kuusalu vald, Raasiku vald, 

Rae vald, Viimsi vald 

150 174 

Lääne-

Harju 

Kristiine, Nõmme, Mustamäe ja Haabersti 

linnaosad Tallinnas 
350 400 

Keila linn, Harku vald,  Kiili vald,  Saku vald, 

Saue vald ja Lääne-Harju vald 
125 147 

Lõuna 

Kagu 

Võru maakond  175 182 

Põlva maakond 175 178 

Valga maakond 175 176 

Tartu 
Tartu maakond 275 288 

Jõgeva maakond 100 101 

Viljandi Viljandi maakond  175 188 

Lääne 

Kärdla Hiiu maakond 175 178 

Paide Järva maakond 175 193 

Haapsalu Lääne maakond  175 185 

Pärnu Pärnu maakond  200 208 

Rapla Rapla maakond   175 191 

Kuressaare Saare maakond  175 176 

Ida 

Jõhvi 
Kohtla-Järve linn, Alutaguse vald, Jõhvi vald, 

Lüganuse vald ja Toila vald 
175 191 

Narva Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn 200 205 

Rakvere 
Lääne-Viru maakond, piirivalveliste ülesannete 
osas on tööpiirkonnaks lisaks Lüganuse vald 

175 177 

    KOKKU 3850 4087 

Uuringu planeeritud valimi suurus oli 3850 inimest ja tegelik vastajate arv 4087. Üldkogumi 
proportsioone järgiva 4000 vastajaga valimi korral jääb maksimaalne valimivea suurus 
95%-lisel usaldusnivool 1,6% piiresse (väiksemate gruppide kohta järelduste tegemisel 
võib viga olla suurem, vt tabel 2). 
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Tabel 2. Valimivea piirid 95%-lisel usaldusnivool 

  Vastuste proportsioon valimis 

Valimi 
suurus 

50% 
48% 
või 
52% 

40% 
või 

60% 

35% 
või 

65% 

30% 
või 
70% 

25% 
või 
75% 

20% 
või 
80% 

15% 
või  
85% 

10% 
või 
90% 

5% 
või 

95% 

3% või 
97% 

2% või 
98% 

10 31,0% 31,0% 30,4% 29,6% 28,4% 26,8% 24,8% 22,1% 18,6% 13,5% 10,6% 8,7% 

20 21,9% 21,9% 21,5% 20,9% 20,1% 19,0% 17,5% 15,6% 13,1% 9,6% 7,5% 6,1% 

30 17,9% 17,9% 17,5% 17,1% 16,4% 15,5% 14,3% 12,8% 10,7% 7,8% 6,1% 5,0% 

40 15,5% 15,5% 15,2% 14,8% 14,2% 13,4% 12,4% 11,1% 9,3% 6,8% 5,3% 4,3% 

50 13,9% 13,9% 13,6% 13,2% 12,7% 12,0% 11,1% 9,9% 8,3% 6,0% 4,7% 3,9% 

60 12,7% 12,6% 12,4% 12,1% 11,6% 11,0% 10,1% 9,0% 7,6% 5,5% 4,3% 3,5% 

70 11,7% 11,7% 11,5% 11,2% 10,7% 10,1% 9,4% 8,4% 7,0% 5,1% 4,0% 3,3% 

80 11,0% 11,0% 10,7% 10,5% 10,0% 9,5% 8,8% 7,8% 6,6% 4,8% 3,7% 3,1% 

90 10,3% 10,3% 10,1% 9,9% 9,5% 8,9% 8,3% 7,4% 6,2% 4,5% 3,5% 2,9% 

100 9,8% 9,8% 9,6% 9,3% 9,0% 8,5% 7,8% 7,0% 5,9% 4,3% 3,3% 2,7% 

110 9,3% 9,3% 9,2% 8,9% 8,6% 8,1% 7,5% 6,7% 5,6% 4,1% 3,2% 2,6% 

120 8,9% 8,9% 8,8% 8,5% 8,2% 7,7% 7,2% 6,4% 5,4% 3,9% 3,1% 2,5% 

130 8,6% 8,6% 8,4% 8,2% 7,9% 7,4% 6,9% 6,1% 5,2% 3,7% 2,9% 2,4% 

150 8,0% 8,0% 7,8% 7,6% 7,3% 6,9% 6,4% 5,7% 4,8% 3,5% 2,7% 2,2% 

200 6,9% 6,9% 6,8% 6,6% 6,4% 6,0% 5,5% 4,9% 4,2% 3,0% 2,4% 1,9% 

500 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,6% 1,9% 1,5% 1,2% 

700 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 2,2% 1,6% 1,3% 1,0% 

1000 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,4% 1,1% 0,9% 

2 000 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,3% 1,0% 0,8% 0,6% 

3 000 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 

4 000 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,4% 
 

Tabeli kasutamise näited:  

Valimi suurus on 4000 vastajat. Neist 84% on Eesti politsei tööga rahul. Juhuvalikust 
tulenev statistiline viga on selle tulemuse puhul usaldusnivool 95% maksimaalselt 1,1%. 
Seega, laiendades tulemusi üldkogumile, võib öelda, et 15–74-aastaste elanike seas jääb 
politsei tööga rahul olevate inimeste osatähtsus 95%-lise tõenäosusega vahemikku 
84%±1%. 

X maakonnas on valimi suurus 100 vastajat. Neist 90% on Eesti politsei tööga rahul. 
Juhuvalikust tulenev statistiline viga on selle tulemuse puhul usaldusnivool 95% 
maksimaalselt 5,9%. Seega, laiendades tulemusi üldkogumile, võib öelda, et X maakonna 
15–74-aastaste elanike seas jääb politsei tööga rahul olevate inimeste osatähtsus 95%-
lise tõenäosusega vahemikku 90%±6%. 

Küsitlusinstrumendiks oli struktureeritud ankeet, mis sisaldas peamiselt suletud küsimusi. 
Küsitlusankeedi koostamisel võeti aluseks 2019. aasta samalaadse uuringu  ankeet, mida 
küsimuste täpsustamise ja ajakohastamise eesmärgil mõningal määral muudeti. 
Küsitlusankeet on esitatud raporti lisas 1. 
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Veebiküsitluseks kasutati Turu-uuringute AS-i veebipaneeli ja telefoniküsitluseks 
Rahvastikuregistri elanikkonnaandmetest stratifitseeritud juhuvalikuga moodustatud 
valimit. Telefoniküsitlusega kompenseeriti veebiküsitluses alatäitunud rühmi. Kokku 
küsitleti 4087 inimest, sealjuures 3224 veebi ning 863 telefoni teel. Intervjuu 
mediaanpikkus oli 12 minutit. Intervjuud viidi läbi eesti ja vene keeles sõltuvalt vastaja 
suhtluskeelest.  

3. Andmetöötlus 

Pärast küsitluse lõppemist võrreldi valimi jagunemist soo, vanuse, rahvuse, elukoha 
(piirkond ja asulatüüp) ja hariduse lõikes üldkogumi jaotusega ning kaaluti andmed 
teoreetilise mudeliga vastavaks. Kasutati kahte sorti kaalusid: (1) elanikkonna üldkaalud 
ning (2) politseijaoskondade tööpiirkondade-sisesed kaalud. 

Kuna valim moodustati politseijaoskondade tööpiirkondade lõikes ebaproportsionaalsena, 
siis on andmefailis sisalduvad üldkaalud mõeldud selleks, et viia küsitlusvalimi sotsiaal-
demograafiline koosseis vastavusse kogu elanikkonna üldmudeliga, sh ka piirkondade 
õige proportsiooniga. Selleks suurendati kaalumise teel nende piirkondade proportsiooni, 
kus valimit oli teadlikult vähendatud, vähendati aga nende piirkondade proportsiooni, kus 
valimit oli teadlikult suurendatud (eesmärgiga saavutada esinduslik valimisuurus ka 
väiksemates piirkondades). Samuti kaaluti valim regiooni-siseselt3 proportsionaalseks 
soo, vanuserühma, rahvuse ja asulatüübi lõigetes; kogu valim tervikuna ka hariduse 
lõikes.  

Täiendavalt on aga loodud ka eraldi kaalud valimi kaalumiseks PPA politseijaoskondade 
tööpiirkondade siseselt (nn piirkondlikud kaalud). Nende puhul arvestatakse täpsemalt 
elanike soolist, vanuselist ja rahvuselist koosseisu antud piirkonna siseselt, mistõttu on 
kaalude väärtused suuremad kui üldkaalude puhul. Piirkondlikke kaale on mõtet kasutada 
siis, kui analüüsitakse eraldi ja sügavamalt vastava piirkonna elanike hoiakuid. 
Käesolevas raportis on piirkondlikke kaale kasutatud politseijaoskondade tööpiirkondade 
ning maakondade võrdlemisel. Lähtuvalt sellest, kas andmed on kaalutud üldkaaludega 
või piirkondlike kaaludega, esineb tulemustes marginaalseid erinevusi.   

Üldkaaludega kaalutud valimi ning kaalumata valimi profiilide võrdlus on esitatud tabelis 
3. Üldkaaludega kaalutud valimi jagunemine on esitatud ka joonistel 1 ja 2.  

 

  

 

3 Üldkaalude moodustamisel lähtuti NUTS III klassifikatsioonist, millest lähtuvalt jaguneb Eesti viieks 
regiooniks: Põhja-Eesti (Tallinna käsitleti kaalumisel eraldi), Kirde-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti ja Lõuna-
Eesti.  
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Tabel 3. Kaalumata ning kaalutud valimi ning üldkogumi profiilide võrdlus 

  

Üldkogum Kaalumata valim 
Kaalutud valim 

(üldkaalud) 

N % N % N % 

KOKKU 982316 100 4087 100 4087 100 

SUGU 
Mees 479321 49% 1711 42% 1983 49% 

Naine 502995 51% 2376 58% 2104 51% 

VANUS 

15-24 125853 13% 446 11% 531 13% 

25-34 182593 19% 623 15% 799 20% 

35-49 277264 28% 1100 27% 1136 28% 

50-64 256679 26% 1142 28% 1073 26% 

65-74 139927 14% 776 19% 549 13% 

RAHVUS 
Eesti 660333 67% 3210 79% 2762 68% 

Muu 321983 33% 877 22% 1325 32% 

MAAKOND 

Harjumaa 449762 46% 1270 31% 1829 45% 

Hiiumaa 7371 1% 178 4% 31 1% 

Ida-Virumaa 101422 10% 396 10% 433 11% 

Jõgevamaa 21093 2% 101 3% 92 2% 

Järvamaa 22283 2% 193 5% 96 2% 

Läänemaa 15103 2% 185 5% 64 2% 

Lääne-Virumaa 43395 4% 177 4% 186 5% 

Põlvamaa 18355 2% 178 4% 80 2% 

Pärnumaa 62619 6% 208 5% 263 6% 

Raplamaa 24548 2% 191 5% 104 3% 

Saaremaa 24750 3% 176 4% 105 3% 

Tartumaa 110287 11% 288 7% 457 11% 

Valgamaa 20931 2% 176 4% 89 2% 

Viljandimaa 34045 3% 188 5% 145 4% 

Võrumaa 26352 3% 182 5% 113 3% 

ASULATÜÜP 

Pealinn 329595 34% 949 23% 1351 33% 

Muu linn 340757 35% 1806 44% 1438 35% 

Maa-asula 311964 32% 1332 33% 1298 32% 

HARIDUS 

Alg- või põhiharidus 180333 18% 318 8% 750 18% 

Kesk-, keskeri- või 

kutseharidus 
519849 53% 2255 55% 2163 53% 

Kõrgharidus 282134 29% 1514 37% 1174 29% 

 

Uuringutulemuste töötluseks kasutati andmetöötluspaketti SPSS for Windows 25.0. 

Kuna käesoleva uuringu raames küsitleti 15–74-aastaseid Eesti elanikke, on küsitluse 
tulemused laiendatavad selles vanuses elanikele, mitte aga kogu elanikkonnale (sh alla 
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15-aastastele ja 75-aastastele ja eakamatele). Raportis on uuringu sihtrühmale läbivalt 
viidatud kui „elanikele“.  

Hinnanguid on analüüsitud kõikide vastajate osas (esitatud on rahuloluhinnangute 
sagedusjaotused) ning teatud teemade puhul ka ainult nende vastajate osas, kes andsid 
sisulise hinnangu (esitatud on rahuloluhinnangute aritmeetilised keskmised). Rühmade 
vaheliste erinevuste statistilist olulisust mõõdeti Hii-ruut ja Anova testidega (usaldusnivool 
95%). Enamiku teemade puhul analüüsiti hinnangute erinevust vastajate soo, 
vanuserühmade (15–24, 25–34, 35–49, 50–64, 65–74), emakeele (eesti, muu), hariduse 
(alg või põhi; kutse-, kesk- või kesk-eri; kõrg), PPA prefektuuride (Põhja, Lõuna, Lääne ja 
Ida) ning jaoskondade tööpiirkondade lõikes. Olulisemate teemade puhul vaadeldi 
hinnangute erinevusi ka asulatüübi (pealinn, muu suur linn, väikelinn või alev, maa-asula), 
sotsiaalse staatuse ning kuriteo/väärteo ohvriks langemise lõikes.  

Käesoleva raporti joonistel ning tabelites esitatud andmed on ümardatud (enamasti pole 
esitatud komakohtadega arve), mistõttu ei pruugi ridade ning veergude summa alati 
tulemuseks anda täpselt 100%. Tabelites, kus on esitatud võrdlusandmed 
politseijaoskondade tööpiirkondade lõikes, tähistavad sinised lahtrid keskmisest oluliselt 
kõrgemat ning beežid lahtrid keskmisest oluliselt madalamat tulemust 95%-lisel 
usaldusnivool.  

4. Teostajad 

Uuringu erinevates etappides olid vastutavad: 
 Uuringu juhtimine, analüüs:                                  Vaike Vainu 
 Ankeedi tõlge ja programmeerimine                     Irina Strapatšuk 
 Veebiküsitluse juhtimine:                                      Kristel Merusk 
 Telefoniküsitluse juhtimine:                                  Angelina Oblikas 
 Andmetöötlus, tabeltöötlus:                                  Reijo Pohl 
 Avatud vastuste kodeerimine ja  

     raporti toimetamine:                                         Hella Kaldaru 
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 Valimi profiil 

Joonis 1. Valimi profiil (%), kaalutud andmed (1)  
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Joonis 2. Valimi profiil (%), kaalutud andmed (2) 
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Kokkuvõte 

 Alates 2002. aastast on Politsei- ja Piirivalveamet küsitlusuuringu kaudu 
regulaarselt kaardistanud elanike turvatunnet ning rahulolu politsei ja piirivalve 
tööga. Käesolev raport annab ülevaate 2021. aasta augustist oktoobrini läbi viidud 
küsitlusuuringu tulemustest, mille viis läbi Turu-uuringute AS. Veebi- ning 
telefoniküsitluse kombineeritud meetodil küsitleti üle-eestiliselt 4087 elanikku 
vanuses 15–74. Võrdlusandmete olemasolul on käesolevas raportis esitatud 
võrdlused varasemate, aastatel 2015, 2016, 2017 ning 2019 läbi viidud 
samalaadsete küsitlusuuringute tulemustega.  

Rahulolu politseiga 

 Võrreldes 2019. aastaga on Eesti politsei tööga rahul olevate elanike osakaal 

kasvanud, suurenedes 82 protsendilt 84 protsendile. Keskmisest madalam on 
rahulolu politsei tööga muukeelsete elanike seas ning Narva ja Rakvere 
politseijaoskondade tööpiirkondades. 

 Rahulolematust politsei tööga põhjendatakse kõige sagedamini sellega, et 
politseist pole abi, karistused on liiga leebed, politseinikud on ebakompetentsed 
või ületavad oma võimu piire. 

 Enda elupiirkonna politseinike osas on inimesed kõige enam rahul politseinike 
välise korrektsusega, kõige vähem aga politseinike tegutsemise tulemuslikkuse ja 
kiiruse ning ennetustöö läbiviimisega. Võrreldes 2019. aastaga hinnangud enda 

elupiirkonna politseinike tööle oluliselt muutunud pole. Politseijaoskondade 
lõikes on rahulolu enda elupiirkonna politseinike tööga kõrgeim Kärdla, madalaim 
aga Narva politseijaoskonna tööpiirkonnas. 

 Elanikest 77% hinnangul tuleb politsei nende elupiirkonnas kuritegevuse 
ohjeldamisega toime väga või küllaltki hästi ning 12% arvates mitte eriti hästi või 
halvasti (2019. aastal vastavalt 74% ja 16%). Perioodil 2015–2021 on elanike 

hinnangud politsei suutlikkusele kuritegevust ohjata järk-järgult paranenud. 
Politseijaoskondade lõikes on rahulolu politsei suutlikkusega kuritegevust 
ohjeldada kõrgeim Kärdla, madalaim aga Narva ja Jõhvi politseijaoskondade 
tööpiirkondades. 

Kokkupuude politseinikega 

 Viimase 12 kuu jooksul on politseinikega kokku puutunud 58% elanikest, 
sealjuures 42% viimati kõrvaltnägijana ning 16% viimati ise (4% kuriteo või väärteo 
ohvrina, 4% õigusrikkujana või selles kahtlustatavana ning 7% muus rollis). 
Politseijaoskondade lõikes on politseiga kokku puutunute osakaal kõrgeim Kärdla, 
madalaim aga Narva politseijaoskonna tööpiirkonnas. 
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Valmidus politseid õigusrikkumisest teavitada 

 Elanikest 35% arvab, et teavitaks õigusrikkumist pealt nähes politseid alati, 40% 
teavitaks sageli, 16% mõnikord, 7% harva ning 2% ei teavitaks õigusrikkumist 
nähes politseid mitte kunagi. Võrreldes 2019. aastaga on valmidus 

õigusrikkumist pealt nähes politseid teavitada kasvanud – toona hindas 32% 
küsitletutest, et teavitaks politseid alati ning 30% arvas, et teeks seda sageli. 
Politseijaoskondade võrdluses on valmidus politseid õigusrikkumisest alati 
teavitada kõrgeim Narva, madalaim aga Pärnu politseijaoskonna tööpiirkonnas. 

 Peamiseks põhjuseks, miks politseid õigusrikkumisest ei teavitata, on vähene usk 
selle tegevuse tulemuslikkusesse ning arvamus, et igas olukorras pole teavitamine 
vajalik (vahel on tegu väikese rikkumisega või laheneb probleem ise).  

 Sotsiaalmeedia kasutajatest 29% arvas, et teeks õigusrikkumist pealt nähes selle 
kohta postituse sotsiaalmeediasse (2019. aastal vastavalt 34%).  

Eelistatud suhtluskanalid politseiga suhtlemisel 

 Kõige eelistatumaks suhtluskanaliks politseiga suhtlemisel on 62% elanike jaoks 
telefon, kuigi võrreldes 2019. aastaga on selle suhtluskanali eelistamine pisut 
vähenenud (toona 66%). Järgmiseks eelistatumaks suhtlusviisiks on otsekontakt 
politseinikega (20%). Võrreldes 2019. aastaga on pisut sagenenud elektrooniliste 
kanalite eelistamine, kuigi tervikuna on elektrooniliste kanalite eelistajaid siiski 
pigem vähe: e-posti teel eelistab politseiga suhelda 7%, veebikeskkonnas 
www.politsei.ee 5%, veebikonstaabli vahendusel 1%, politsei Facebooki lehel 1% 
ning  politsei rakenduse (äpi) vahendusel 1%. Elanikest 0,4% eelistab politseiga 
suhelda kirja/tavaposti  teel ja 2% muudes kanalites. 

Elanike ohutunne 

 Elanikest 38% hindas, et tunneks end pärast pimeda saabumist oma elurajoonis 
üksi liikudes täiesti julgelt, 44% üsna julgelt, 15% veidi ebakindlalt ning 2% väga 
ebakindlalt. Alates 2015. aastast on elanike üldine ohutunne järk-järgult 

vähenenud: kui 2015. aastal hindas 33% elanikest, et tunneks end pärast pimeda 
saabumist oma elurajoonis üksi liikudes väga/veidi ebakindlalt, siis 2019. aastal oli 
vastav näitaja 22% ning 2021. aastal 18%. Samas on kasvanud end täiesti/üsna 
julgelt tundvate inimeste osatähtsus: 2015. aastal oli see 67%, 2019. aastal 77% 
ja 2021. aastal 82%. Madalaim on ohutunne Kärdla ja Kuressaare, kõrgeim aga 
Narva ja Jõhvi jaoskondade tööpiirkondade elanike seas. 

 Suurimat ohtu näevad elanikud jätkuvalt liiklusega seotud ohuolukordades 
(ohutunde hinnangute keskväärtus 1–7-palli skaalal, kus 7 tähistab kõrgeimat 
ohutunnet, oli 4,6 palli). Suhteliselt kõrge on ohutunne ka arvutite ja internetiga 
seotud kuritegude ning merereostuse suhtes (hinnangute keskväärtused üle 4,0 
palli).  Pisut madalam on ohutunne ebaseadusliku rände või ebaseadusliku riigis 
töötamise, varguste, avalikus ruumis vägivalla ohvriks langemise, 
narkootikumidega seotud kuritegude ning korruptsiooni osas (hinnangute 
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keskväärtused vahemikus 3,3–3,8 palli). Uuritavatest situatsioonidest tunti end 
kõige vähem ohustatuna lähisuhtevägivalla, salakaubanduse, inimkaubanduse 
ning merel/järvel/metsas ohtu sattudes politseipoolse abita jäämise poolt 
(hinnangute keskväärtused jäid alla 3,0 palli).  

 Perioodil 2016–2019 elanike ohutunne erinevate ohuolukordade suhtes vähenes. 
Võrreldes 2019. aastaga on 2021. aastal ohutunne mõningate ohuolukordade 
suhtes  taas kasvanud. Kõige enam on ohutunne kasvanud ebaseadusliku 

rände suhtes (ohuhinnangute keskväärtus on suurenenud 3,1 pallilt 3,8 pallile). 
Samuti on ohutunne suurenenud arvutite ja internetiga seotud kuritegude, 

varguste, narkootikumidega seotud kuritegude, alaealiste vägivallategude, 

tänavakuritegevuse jm avalikus ruumis toime pandud vägivalla ning 

lähisuhtevägivalla suhtes (ohuhinnangute keskväärtused on võrreldes 2019. 
aastaga suurenenud 0,4–0,6 palli võrra). Ülejäänud ohuolukordade suhtes pole 
elanike ohutunne võrreldes 2019. aastaga muutunud. 

Kuriteo või väärteo ohvriks langemine 

 Viimase 12 kuu jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud 7% elanikest, 
sealjuures 6% ühel korral ning 1% korduvalt. Võrreldes 2019. aastaga on ohvriks 

langenute osakaal elanikkonnas pisut vähenenud: toona oli vastav näitaja 9%. 
Perioodil 2015–2017 püsis kuriteo või väärteo ohvriks langenute osakaal 8–10% 
piires. 

 12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenud inimestest 64% teavitas 
politseid kõikidel kordadel, kui ohvriks langes, ning 7% osadel kordadel. Kuriteo 
või väärteo ohvriks langenutest 29% jättis politsei (kõigil kordadel) teavitamata. 
Võrreldes varasema kahe uuringuga pole ohvriks langenute valmidus 

politseid juhtunust teavitada oluliselt muutunud. 

 Võrreldes 2019. aastaga on vähenenud ohvriks langemisest teavitamine telefoni 
teel (2019. aastal 69% ja 2021. aastal 54% ohvritest) või jaoskonda kohale minnes 
(18%→13%), sagenenud on aga teavitamine elektrooniliste kanalite kaudu: e-posti 
teel (7%→13%) ning veebikeskkonnas www.politsei.ee (2%→16%). 

 Ohvrid, kes ei teavitanud politseid kõikidel juhtudel, põhjendasid teatamata jätmist 
kõige sagedamini sellega, et politsei poole pöördumisest poleks kasu, et kahju 
polnud kuigi suur või kuna leidsid probleemile ise lahenduse. 

 Viimase 12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenud vastajail paluti 
täpsustada, mis liiki intsidendiga tegu oli. Kõige levinum on kokkupuude 
vargustega (24% ohvritest), liiklusõnnetustesse sattumine (21%) ning interneti- või 
telefonipettuste ohvriks langemine (15%). Pisut vähem on neid, kes on langenud 
muude kelmuste (11% ohvritest) või avalikus ruumis füüsilise vägivalla ohvriks 
(10%). Veelgi väiksema osa ohvritest moodustasid lähisuhtevägivalla (8%), 
arvutiandmete või arvutisüsteemide vastu suunatud ründe (7%), muude internetis 
või selle abil toime pandud süütegude (7%), väljapressimise (5%) või röövimise 
(2%) ohvriks langenud inimesed. Perioodil 2017–2021 on kuritegude ja 

väärtegude ohvrite seas vähenenud varguste ohvriks langenute osakaal 
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(30%→24%), kasvanud aga interneti- või telefonipettuste ohvriks langenute 

osakaal (5%→15%). 

 Varguste ohvriks langenutest (valimis 66 inimest) langes 30% varguse ohvriks 
tänaval, 16% juhtudest oli tegu vargusega sõidukist, 15% juhtudest vargusega 
suvilast või maakodust, 12% juhtudest vargusega kodust, 4% juhtudest 
autovargusega ning 27% juhtudest muu vargusega (nt vargus ühistranspordis, 
poes, kohvikus, koolis või töökohal). Varguste ohvritest 81% teavitas politseid 

juhtunust kõikidel kordadel (2019. aastal vastavalt 65%), 6% teavitas 

politseid osadel kordadel ning 13% jättis politsei (alati) teavitamata. Politsei 
teavitamata jätmist põhjendati kõige sagedamini sellega, et politsei teavitamisest 
poleks kasu või et kahju polnud eriti suur. 

 Lähisuhtevägivalla ohvreid sattus valimisse liiga vähe (20 vastajat), et nende antud 
vastuste põhjal kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Enam kui pooled küsitletud 

ohvritest olid 12 kuu jooksul lähisuhtevägivalda kogenud korduvalt ning 

enamus teavitas juhtunust ka politseid. Politseid teavitanutest enam kui pooled 
ütlesid, et said politsei kaudu abi. Politsei teavitamata jätmist põhjendati kõige 
sagedamini sellega, et tekitatud kahju polnud suur/vigastused polnud rasked, 
saadi abi mõnelt teiselt isikult või leiti, et teavitamisel pole mõtet, kuna politsei ei 
võta midagi ette. 

 Arvutikuritegude või petukõnede ohvriks on 12 kuu jooksul langenud 2% elanikest 
(kuriteo või väärteo ohvriks langenutest moodustab see neljandiku). 
Arvutikuritegude/petukõnede ohvritest kolmandik sattus petukõne ohvriks, 28% sai 
petta ostu- ja müügiportaalides, 18% sattus õngitsemise/andmepüügi ning 18% 
sotsiaalmeedias/e-posti teel tehtud ähvarduse ohvriks; muud (nt 
investeerimispettus, panga- või krediitkaardi andmete loata kasutamine jne.) 
esines harvemini. Arvutikuritegude ja petukõnede ohvritest 66% politseid 

juhtunust ei teavitanud. Teavitama jätmise põhjuseks toodi kõige sagedamini, et 
teavitamisel pole mõtet, kuna politsei ei tee midagi. 

Kokkupuude ja rahulolu piirivalvuritega 

 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku puutunud elanike osakaal on võrreldes 2019. 
aastaga vähenenud 33 protsendilt 16 protsendile; põhjuseks tõenäoliselt COVID-
viiruse levikust tingitud välisreiside vähenemine. Elanikest 1% on piirivalvuritega 
viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud iganädalaselt, 2% igakuiselt ning 13% 
harvemini kui igakuiselt. Kõige levinum on piirivalvuritega kokku puutumine 
piiriületamisel (70% kokku puutunutest). 

 Piirivalvurite tööd hinnates jäädi kõige sagedamini rahule piirivalvurite välise 
korrektsusega (täiesti või pigem rahul oli 92% kokku puutunutest) ning tööga 
üldiselt (88%). Piirivalvurite ametialaste oskustega oli rahul 83%, 
suhtlemisoskusega 81%, kättesaadavusega 80% ning tegutsemise 
tulemuslikkusega 80% piirivalvuritega kokku puutunutest. Võrreldes 2019. 

aastaga on hinnangud muutunud vähe, kuid võrreldes 2017. aastaga on 

hinnangud piirivalvurite välisele korrektsusele, ametialastele oskustele, 
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suhtlemisoskusele ning tegutsemise tulemuslikkusele paranenud. 
Negatiivseid hinnanguid põhjendati kõige sagedamini piirivalvurite ebaviisaka 
(jämeda) käitumisega.   

 Inimestest, kes puutusid 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku piiri ületades, oli 
piiriületuse korraldusega piiripunktis täiesti/pigem rahul 90%; piiriületuse kiirusega 
89%. Võrreldes 2019. aastaga on muutused väiksed, kuid võrreldes 2016. aastaga 
on märkimisväärselt suurenenud nimetatud aspektidega täiesti rahul olevate 
inimeste osakaal, kasvades 45-46 protsendilt 58 protsendile.  

Rahulolu PPA teenindusega isikut tõendava dokumendi taotlemisel 

 Viimase 12 kuu jooksul on uut isikut tõendavat dokumendi taotlenud 24% 
elanikest. Võrreldes 2019. aastaga on muutunud populaarsemaks 

dokumenditaotluse esitamine politsei iseteeninduse vahendusel (2019. 
aastal esitas sel viisil taotluse 19% küsitletud taotlejatest ja 2021. aastal 48%). 
Vähem populaarseks on muutunud dokumentide taotlemine teeninduses kohapeal 
(78%→50%). E-posti teel taotluse esitajate osakaal püsib muutumatuna 
(3%→2%). Alla 0,1 protsendi vastanutest on dokumenditaotluse esitanud 
tavaposti teel või välisesinduses. 

 Kõige levinumateks põhjusteks, miks ei kasutata dokumenditaotluse esitamiseks 
iseteeninduskeskkonda, on soov tulla teenindussaali ning asjaolu, et 
iseteeninduses pole võimalik teha seda dokumenti, mida vaja. Üsna levinud 
põhjuseks on ka digitaalse dokumendifoto puudumine (mida tullakse tegema 
teenindussaali).  

 Võrreldes 2019. aastaga on rahulolu PPA teenindusega isikut tõendava 

dokumendi taotlemisel kasvanud – teenindusega täiesti rahul olevate klientide 
osakaal on suurenenud 62 protsendilt 68 protsendile. Arvates siia juurde ka need, 
kes on teenindusega pigem rahul, on rahulolijate osakaal kasvanud 91 protsendilt 
93 protsendile.  

 Küsitletud elanikest 29% oleks nõus tasuma senisest rohkem riigilõivu, et saada 
taotletud dokumendid kätte mugavamalt (nt kodu lähedal, enda valitud asukohas 
ja ajal). Neist, kes oleksid nõus rohkem maksma, oleks 40% valmis tasuma lisaks 
kuni 5 eurot, 41% kuni 10 eurot, 11% kuni 15 eurot, ning 8% enam kui 15 eurot. 

Infokanalid 

 Peamiseks infokanaliks politsei ja piirivalve tegevuste kohta teabe saamisel on 
elanike jaoks enamasti massimeedia: uudisteportaalid (28%), ajalehed (sh 
digiväljaanded) (20%), televisioon (17%) ja sotsiaalmeedia (13%), harvemini PPA 
koduleht politsei.ee (9%), raadio (5%), otsekontakt politseiametnikega (3%), 
sõbrad-tuttavad (3%), PPA infotelefon (1%) või muud teabekanalid (1%). 

 Elanikest 11% on viimase 12 kuu jooksul ise politsei ja piirivalve tegevuste kohta 
infot otsinud. Kõige sagedamini on teavet otsitud seoses dokumentide 
taotlemise/vahetusega, lubade taotlemisega või toimunud intsidentidega (sh 
liiklusinfo). 
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Politsei ennetustöö 

 Võrreldes 2019. aastaga on politsei ennetustööd oluliseks pidavate inimeste 

osakaal pisut langenud (94%→91%), ning vähenenud on ka ennetustööd väga 
oluliseks pidavate inimeste osakaal (63%→54%). Ennetustöö viisidest peetakse 
jätkuvalt kõige olulisemaks politsei tegelemist probleemsete sihtgruppidega, 
loengute ja koolituste korraldamist koolides ja lasteaedades ning info jagamist läbi 
meedia. 

Tegevused enda ning oma vara kaitseks 

 Levinumad tegevused, mida inimesed enda ja oma vara kaitseks on ette võtnud, 
puudutavad enda paroolide kaitsmist: 65% elanikest pole jaganud oma paroole 
teiste inimestega, 51% on paroolid pähe õppinud, 49% varjab avalikes kohtades 
oma ekraani paroolide/PIN-koodi sisestamisel, 35% kasutab erinevaid paroole iga 
keskkonna ja konto jaoks ning 30% vahetab regulaarselt seadmete ja kontode 
paroole/kasutab keerulisi paroole. Võrreldes 2019. aastaga on elanike hoolsus 

paroolide kaitsmise osas kasvanud. Muudest ohutusmeetmetest on levinumad 
kindlustuslepingu sõlmimine/omamine (56%), turvaukse või -lukkude 
paigaldamine/omamine (25%) ning valveseadmete paigaldamine/omamine (15%). 
Elanikest 23% on palunud naabril oma kodul silma peal hoida. Vähem on neid, kel 
on valvekoer (9%), pisar- või pipragaas (8%), kes on paigaldanud eluasemele 
füüsilisi piirdeid (7%), omavad lepingut turvafirmaga (6%), kuuluvad naabri- või 
naabrusvalve sektorisse (3%), omavad tulirelva (3%) või on käinud 
enesekaitsekursustel (2%). Küsitletutest 7% pole oma turvalisuse tagamiseks 
spetsiaalselt midagi ette võtnud. 

 Oma turvalisuse tagamiseks internetti kasutades väldib 90% elanikest kahtlaste 
linkide/manuste avamist, 81% jälgib, et ei jagaks enda kohta detailset infot 
sotsiaalmeedias, 80% ei jaga suhtlusvõrgustikes tundmatutele isikutele oma 
kontaktandmeid, 70% kustutab ära kahtlased e-kirjad või kontrollib nende tausta, 
53% on installeerinud viirusetõrje, 47% kontrollib veebioste tehes kaupleja tausta 
ning 44% on kontrollinud enne krediitkaardi andmete sisestamist veebilehe 
usaldusväärsust. Elanikest 2% pole internetis oma turvalisuse tagamiseks 
spetsiaalselt midagi teinud. 
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Järeldused 

Viimasel kuuel aastal on elu Eestis muutunud turvalisemaks: vähenenud on nii 
registreeritud kuritegude arv4 kui ka kuriteoohvrite osakaal elanikkonnas5 ning elanike 
üldine turvatunne on kasvanud. Üldise turvatunde kasvu foonil on elanike ohutunne teatud 
ohusituatsioonide suhtes võrreldes 2019. aastaga siiski taas suurenenud (kuid siiski mitte 
sama kõrgele tasemele kui viis aastat tagasi). Kõige enam on inimeste ohutunne 
kasvanud  ebaseadusliku rände suhtes, seda ilmselt tingituna 2021. aasta suvel puhkenud 
migratsioonikriisist Leedus. Koos registreeritud arvutikuritegude arvu kasvuga6 on 
suurenenud ka elanike ohutunne seda liiki kuritegude suhtes. Samas on ohutunne taas 
suurenenud ka varguste ning vägivallakuritegude suhtes, kuigi varavastaste  kuritegude 
arv on ajas järjekindlalt vähenenud, ning ka vägivallakuritegude arv 2020. aastal 
langenud.7 Samas kasvas 2020. aastal tapmiste ja mõrvade arv, ning suurenenud on ka 
vägivallakuritegude (nt perevägivalla) meediakajastus, mis võib olla põhjuseks, miks 
inimeste kartus vägivallakuritegude ees on suurenenud.  

Elanike turvatunne on tihedalt seotud usaldusega politsei vastu ning politseiga rahuloluga. 
Politsei- ja Piirivalveametit usaldavate inimeste osakaal püsib stabiilselt kõrge8 ning nagu 
näitas käesolev uuring, on elanikud valdavalt rahul ka politsei suutlikkusega ohjeldada 
kohalikul tasandil kuritegevust. Perioodil 2015—2021 on hinnangud politsei suutlikkusele 
kuritegevust ohjata järk-järgult paranenud ning võrreldes 2019. aastaga on kasvanud ka 
üldine valmidus õigusrikkumist pealt nähes sellest politseid teavitada.  

Viimastel aastatel on varavastaste kuritegude, nt varguste arv vähenenud, 
arvutikuritegude ja petukõnede arv aga suurenenud.  Samas jätavad arvutikuritegude ja 
petukõnede ohvrid politsei teavitama oluliselt sagedamini kui varguste ohvrid, mistõttu 
(hoolimata üldiselt kasvanud valmidusest politseid õigusrikkumistest teavitada) püsib 
politseid õigusrikkumisest teavitanute osakaal kuritegude/väärtegude ohvriks langenud 
inimeste seas jätkuvalt samal tasemel mis 2019. aastal. Ohvritest 36% jättis politseile 
(kõigil või osadel kordadel, mil ohvriks langes) juhtunust teada andmata. Ohvrid ise 
põhjendavad politsei teavitamata jätmist kõige sagedamini sellega, et kahju pole olnud 
kuigi suur või ei usu nad politseilt abi saamisesse. Selline arvamus võib olla kujunenud 
kas enda või tuttavate varasema negatiivse kogemuse, kuid ka meedias kajastatu põhjal. 

 

4 Kuritegevus Eestis 2020. Justiitsministeerium.https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevus2020/  
5 Eesti elanikkonna turvalisuse uuringu andmetel on kuriteo või väärteo ohvriks langenute osakaal 2021. 
aastal kuueaastase perioodi madalaimal tasemel (varem 8-10%, 2021. aastal 7%). Kuriteoohvrite arvu 
vähenemist kinnitab ka Justiitsministeeriumi tellimusel läbi viidav ohvriuuring, mille andmetel on 
kuriteoohvriks langenud inimeste osakaal perioodil 2015-2020 vähenenud 8 protsendilt 5 protsendini. 
Allikad: https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/ohvriuuringute_2010-
2018_kokkuvote.pdf   ja  https://www.just.ee/et/uudised/kuritegevus-vahenes-eelmisel-aastal-viis-protsenti  
6 Kuritegevus Eestis 2020. Justiitsministeerium.https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevus2020/ 
7 Ibid. 
8 Politsei- ja Piirivalveameti veebileht: https://www.politsei.ee/et/uuringud 
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Samas näitas uuring ka seda, et rahulolematus politseiga tuleneb osaliselt ka 
rahulolematusest seadusandlusega, sh arvamusest, et karistused on Eestis liiga leebed.  

Regionaalses võrdluses on elanike turvatunne ning rahulolu politsei tööga madalaim Ida 
prefektuuri tööpiirkonnas. Ka registreeritud kuritegude suhtarv 10 000 elaniku kohta on 
kõrgeim Ida prefektuuri tööpiirkonda kuuluval Ida-Virumaal.9 Ida-Virumaa on piirkonnaks, 
kus elanike keskmine netosissetulek on maakondade võrdluses üks Eesti madalamaid 
ning suhtelise vaesuse määr üks kõrgemaid.10 Uuring näitas, et hoolimata kõrgest 
registreeritud kuritegude suhtarvust on Ida prefektuuri tööpiirkonnas teistest regioonidest 
vähem levinud oma vara kindlustamine (ilmselt tingituna elanike halvematest 
materiaalsetest võimalustest). Samas pööravad Ida prefektuuri tööpiirkonnas elavad 
inimesed vähem tähelepanu ka oma küberturvalisuse tagamisele, sh paroolide 
kaitsmisele. Kuna arvutikuriteod on kasvav kuriteoliik, on vähene hoolsus internetis oma 
turvalisuse tagamisel potentsiaalseks ohukohaks, ning seda eriti muukeelsete elanike 
puhul, kes elavad eestikeelsest elanikkonnast erinevas infoväljas, mistõttu info Eesti 
ametkondadelt jõuab nendeni vähem.  

 

9 Kuritegevus Eestis 2020. Justiitsministeerium.https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevus2020/ 
10 Statistikaameti veebiandmebaas, tabelid ST08: LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS | Aasta, 
Elukoht, Sissetulekuallikas ning Näitaja. ja LES20: VAESUSE JA MATERIAALSE ILMAJÄETUSE MÄÄR | 
Aasta, Elukoht ning Näitaja. Andmeid vaadatud 28.01.2021. 
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Küsitlusuuringu tulemused 

1. Rahulolu politseiga 

Elanike rahulolu politseiga uuriti nii üldises võtmes (kuidas on inimesed rahul Eesti politsei 
tööga tervikuna) kui ka kitsamalt kohalikul tasandil (rahulolu oma elupiirkonna politsei 
tööga ning hinnangud politsei suutlikkusele kohalikul tasandil kuritegevust ohjata).  

1.1. Rahulolu politsei tööga tervikuna 

Võrreldes 2019. aastaga on Eesti politsei tööga rahul olevate elanike osakaal kasvanud, 
suurenedes 82 protsendilt 84 protsendile. Politseiga rahulolematute inimeste osakaal on 
samas langenud 13 protsendilt 11 protsendile (joonis 3).  

Eesti emakeelega inimesed on politsei tööga keskmiselt rahulolevamad kui muu 
emakeelega  inimesed – eestikeelsetest inimestest on rahul 87% ja muukeelsetest 79%. 
Muukeelsete inimeste seas on eestikeelsetega võrreldes levinum selge seisukoha 
puudumine (vastavalt 9% ja 3%). 

Keskmisest pisut kõrgem on rahulolu politsei tööga vanuserühmas 65–74 (rahul 88%) ning 
kõrgharidusega inimeste seas (90%). Keskmisest vähem on politseiga rahul töötud 
inimesed (76%).  

Prefektuuride võrdluses on rahulolu politsei tööga keskmisest madalam Ida prefektuuri 
tööpiirkonnas (79%). Politseijaoskondade lõikes on rahulolu politsei tööga kõrgeim Kärdla 
(rahul 97%) ning Haapsalu (91%), madalaim aga Narva (79%) ja Rakvere (79%) 
jaoskondade tööpiirkondades (joonis 4). Võttes aluseks rahuloluhinnangute 
keskväärtused, pole võrreldes 2019. aastaga ühegi politseijaoskonna tööpiirkonnas 
rahulolu politsei tööga oluliselt muutunud (joonis 5).  

Keskmisest harvemini on politsei tööga rahul inimesed, kes on langenud 12 kuu jooksul 
kuriteo/väärteo ohvriks – neist on politseiga rahul 73%. Võrreldes inimesi, kes on viimase 
12 kuu jooksul politseinikega kokku puutunud, ilmneb samuti, et inimesed, kes puutusid 
politseinikega kokku kuriteo/väärteo ohvri rollis, on politseiga keskmiselt rahulolematumad 
kui inimesed, kes puutusid politseinikega kokku muus rollis (nt kõrvaltnägijana või 
õigusrikkumises kahtlustatavana).  
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Joonis 3. Rahulolu Eesti politsei tööga tervikuna (%, n=4087, kõik vastajad) 
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Joonis 4. Rahulolu politsei tööga politseijaoskondade lõikes (%, n=4087, kõik 
vastajad) 

 

Joonis 5. Rahulolu politsei tööga politseijaoskondade lõikes (hinnangute 
aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, 
kõik vastajad) 
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Politsei tööga rahulolematutel vastajatel (valimis 387 inimest) paluti antud hinnangut ka 
põhjendada. Vastuseid koguti vabas vormis.  

Kõige sagedamini põhjendati rahulolematust sellega, et politseist pole abi ning karistused 
on liiga leebed (23% rahulolematutest vastajatest) ning sellega, et politseinikud on 
ebakompetentsed ning ületavad oma võimu piire (20%). Küllaltki sageli toodi 
rahulolematuse põhjuseks ka politseinike ükskõikset suhtumist ning tegevuse vähest 
tulemuslikkust (11%), aeglast reageerimist väljakutsetele või neile üldse reageerimata 
jätmist (11%) ning ebapiisavat kontrolli liiklusohutuse üle (11%). Muid põhjusi toodi esile 
harvemini (joonis 6).  

Ka 2019. aasta uuringus toodi politseiga rahulolematuse põhjuste seas kõige sagedamini 
esile vähest usku politseilt abi saamisesse, kuid küllaltki sageli ka seda, et politsei kulutab 
liigset ressurssi liiklusjärelevalvele ning tegeleb seetõttu liiga vähe teiste süütegude 
lahendamisega (teema, mida 2021. aastal mainiti suhteliselt harva).  

Joonis 6. Politsei tööga rahulolematuse põhjused (vabas vormis vastused, %, n=387, 
vastajad, kes olid politseiga rahulolematud) 
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1.2. Rahulolu politseinike tööga enda elupiirkonnas 

Enda elupiirkonna politseinike tööd paluti vastajail hinnata läbi seitsme aspekti: 
ennetustöö läbiviimine, kättesaadavus, tegutsemise tulemuslikkus, tegutsemise kiirus, 
ametialased oskused, suhtlemisoskus ning väline korrektsus. Hinnanguid koguti 4-palli 
skaalal, kus 4 tähistas täielikku rahulolu ning 1 täielikku rahulolematust.  

Kui politsei tööle tervikuna oskas hinnangu anda 95% küsitletutest, siis politseinike tööd 
enda elupiirkonnas osati hinnata harvemini. Kõige sagedamini osati hinnangut anda 
politseinike välisele korrektsusele (sisulise hinnangu andis 88% küsitletutest), kõige 
vähem aga politseinike ennetustöö läbiviimisele (sisulise hinnangu andis 68%) (joonis 7).  

Joonis 7. Rahulolu oma elukoha politseinike tööga erinevates aspektides (%, 
n=4087, kõik vastajad) 

 

Kuna sisulise hinnangu andnute hulk on hinnatavate aspektide lõikes väga erinev, on 
rahulolu-hinnangute võrdlemisel sagedusjaotustest sisukam näitaja hinnangute 
aritmeetiline keskmine. Võttes aluseks hinnangute keskväärtused, pole hinnangud 
politseinike töö erinevatele aspektidele võrreldes 2019. aastaga märkimisväärselt 
muutunud. Hinnatavast seitsmest aspektist kõige enam ollakse rahul politseinike välise 
korrektsusega (hinnangute keskmine 3,5 palli), kõige vähem aga tegutsemise 
tulemuslikkuse ja kiiruse ning ennetustöö läbiviimisega (nende aspektide hinnangute 
keskmine oli 2,9 palli) (joonis 8).  
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Joonis 8. Rahulolu politseinike töö aspektidega, ajaline võrdlus (hinnangute 
aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, 
kõik vastajad) 

 

Eri soost või haridustasemega inimeste  hinnangud politseinike tööle märkimisväärselt ei 
erine. Küll aga ilmnevad erinevused lähtuvalt vastaja emakeelest: muukeelsed inimesed 
on politseinike töö erinevate aspektidega keskmiselt vähem rahul kui eestikeelsed. 
Erinevust ei ilmne vaid politseinike välisele korrektsusele antud hinnangutes. 
Vanuserühmade võrdluses on politseinike tööga keskmiselt kõige rahulolevamad 15–24-
aastased (v.a hinnangud politseinike välisele korrektsusele, mis vanuserühmade 
võrdluses ei erine). Keskmisest vähem on politseinike tööga rahul Ida prefektuuri 
tööpiirkonnas elavad inimesed (v.a politseinike väline korrektsus, mille osas hinnangud 
piirkondades ei erine).  

Politseijaoskondade lõikes on rahulolu nii politsei tööga tervikuna kui enda elukoha 
politseinike tööga kõrgeim Kärdla politseijaoskonna tööpiirkonnas. Rahulolu politseinike 
tööga on keskmisest kõrgem ka Kuressaare, Haapsalu ja Viljandi jaoskondade 
tööpiirkondades, v.a hinnangud politseinike välisele korrektsusele, mis on Kuressaare ja 
Viljandi politseijaoskondade tööpiirkondades keskmisest pisut madalamad. Keskmisest 
madalam on rahulolu nii politsei tööga tervikuna kui oma elukoha politseinike tööga Narva 
politseijaoskonna tööpiirkonnas. Enamiku hinnatavate aspektide osas on hinnangud 
keskmisest madalamad ka Rakvere, Pärnu ja Jõhvi politseijaoskondade tööpiirkondades 
(tabel 4).  

Võrreldes 2019. aastaga on inimeste hinnangud politsei töö erinevatele aspektidele 
püsinud üldjoontes muutumatuna; vaid üksikute politseijaoskondade puhul on näha 
hinnangute vähest kasvu või alanemist. Narva politseijaoskonna tööpiirkonnas on pisut 
kasvanud hinnangud politseinike välisele korrektsusele. Ülejäänud muutuste puhul on 
tegu hinnangute alanemisega: veidi on langenud hinnangud politseinike ametialastele 
oskustele Viljandi ja Kärdla jaoskondade tööpiirkondades, hinnangud politseinike 
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suhtlemisoskusele Tartu, Pärnu, Jõhvi ning Rakvere jaoskondade tööpiirkondades, 
hinnangud politseinike kättesaadavusele Tartu, Kärdla, Pärnu, Jõhvi ning Rakvere 
jaoskondade tööpiirkondades, hinnangud politseinike tegutsemise kiirusele Pärnu ning 
Jõhvi jaoskondade tööpiirkondades, ning hinnangud ennetustöö läbiviimisele Ida-Harju, 
Tartu ning Narva jaoskondade tööpiirkondades (joonised 9-11).  

Tabel 4. Rahulolu politseinike tööga jaoskondade lõikes (hinnangute aritmeetilised 
keskmised 4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, kõik 
vastajad) 

  

Rahulolu 
politsei 
tööga 

tervikuna 

Rahulolu oma elukohas politseinike… 

Välise 
korrekt-
susega 

Ameti-
alaste 

oskustega 

Suhtlemis-
oskusega 

Kätte-
saada-
vusega 

Tegut-
semise 

tulemus-
likkusega 

Tegut-
semise 

kiirusega 

Ennetus-
töö läbi-
viimisega 

Kärdla 3,2 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 

Kuressaare 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,2 

Haapsalu 3,1 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 

Viljandi 3,1 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 

Lääne-

Harju 
3,1 3,5 3,2 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 

Rapla 3,0 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 

Paide 3,0 3,4 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 3,0 

Kagu 3,0 3,5 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 

Tallinna 

Kesklinn 
3,0 3,5 3,2 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9 

Tartu 3,0 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 

Ida-Harju 3,0 3,5 3,1 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 

Jõhvi 3,0 3,4 2,9 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 

Pärnu 3,0 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,8 

Rakvere 2,9 3,4 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 

Narva 2,9 3,4 3,0 2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 

Kokku: 3,0 3,5 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 
* Tabelis märgib sinine värv keskmisest kõrgemat tulemust ning beež värv keskmisest madalamat tulemust.  
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Joonis 9. Rahulolu politseinike välise korrektsuse, ametialaste oskuste ning 
suhtlemisoskustega jaoskondade lõikes, ajaline võrdlus (hinnangute aritmeetilised 
keskmised 4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, kõik 
vastajad) 
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Joonis 10. Rahulolu politseinike kättesaadavuse ning tegutsemise tulemuslikkuse 
ja kiirusega jaoskondade lõikes, ajaline võrdlus (hinnangute aritmeetilised keskmised 
4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, kõik vastajad) 
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Joonis 11. Rahulolu politseinike ennetustöö läbiviimisega jaoskondade lõikes, 
ajaline võrdlus (hinnangute aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 1=üldse ei ole 
rahul ja 4=täiesti rahul, n=4087, kõik vastajad) 

 
 

Inimestelt küsiti arvamust ka selle kohta, kui hästi suudab politsei nende elupiirkonnas 
kuritegevust ohjeldada. Elanikest 77% hinnangul tuleb politsei sellega toime väga või 
küllaltki hästi ning 12% arvates mitte eriti hästi või halvasti. Perioodil 2015–2021 on elanike 
hinnangud politsei suutlikkusele kuritegevust ohjata järk-järgult paranenud: 2015. aastal 
hindas politsei suutlikkust selles osas heaks 56%, halvaks aga 28% elanikest (ning 2019. 
aastal vastavalt 74% ja 16%) (joonis 12). 

Keskmisest sagedamini hindavad politsei suutlikkust kuritegevust ohjata väga/küllaltki 
heaks 15–24-aastased (85%), mittetöötavad õpilased/tudengid (88%), eestikeelsed (82%) 
või kõrgharitud (80%) inimesed. Keskmisest harvemini on politsei suutlikkusega 
kuritegevust ohjata rahul 50–64-aastased (74%), muukeelsed inimesed (69%), 
väikelinnade elanikud (74%), töötud (61%) ning pensionärid (73%). Hinnangud seonduvad 
ka ohvriks langemisega – inimesed, kes on 12 kuu jooksul langenud kuriteo või väärteo 
ohvriks, on ka politsei suutlikkusega elupiirkonnas kuritegevust ohjeldada keskmisest 
vähem rahul. Prefektuuride võrdluses on rahulolu politsei suutlikkusega kuritegevuse 
ohjamisel keskmisest madalam Ida prefektuuri tööpiirkonnas (70%).  
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Joonis 12. Hinnangud sellele, kui hästi suudab politsei kohalikul tasandil (vastaja 
elupiirkonnas) kuritegevust ohjeldada (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Kuna politseijaoskondade lõikes oli hinnangu andmata jätnud vastajate osakaal küllaltki 
erinev, võeti siin võrdluste tegemisel aluseks hinnangute aritmeetilised keskmised. 
Politseijaoskondade lõikes on rahulolu politsei suutlikkusega elupiirkonnas kuritegevust 
ohjeldada kõrgeim Kärdla jaoskonna tööpiirkonnas (hinnangute keskmine 4-palli skaalal 
3,4 palli), madalaim aga Narva ja Jõhvi politseijaoskondade tööpiirkondades (2,8 palli). 
Võrreldes 2019. aastaga on Jõhvi politseijaoskonna tööpiirkonnas vastavad hinnangud 
siiski paranenud. Ülejäänud piirkondades märkimisväärset hinnangute muutust võrreldes 
2019. aastaga toimunud pole (joonis 13).  

  



  

  
30 

30 

Joonis 13. Hinnangud politsei suutlikkusele kohalikul tasandil (vastaja 
elupiirkonnas) kuritegevust ohjeldada, jaoskondade võrdlus (hinnangute 
aritmeetilised keskmised 4-palli skaalal, kus 1=halvasti ja 4=väga hästi, n=4087, kõik 
vastajad) 

 

2. Kokkupuude politseinikega 

Viimase 12 kuu jooksul on politseinikega kokku puutunud 58% elanikest, mida on pisut 
rohkem kui 2019. aasta uuringus (toona 53%). Elanikest 42% puutus 12 kuu jooksul viimati 
politseinikega kokku kõrvaltnägijana ning 16% omas isiklikku kokkupuudet, sealjuures 4% 
puutus viimati politseinikega kokku kuriteo või väärteo ohvrina, 4% õigusrikkujana või 
selles kahtlustatavana ning 7% omas isiklikku kokkupuudet muus rollis (joonis 14). Neil, 
kes olid politseinikega kokku puutunud muus rollis, paluti täpsustada, mis rollis 
kokkupuude toimus. Kõige sagedamini nimetati siin kokkupuuteid liikluskontrolli või „kõik 
puhuvad“ reidi käigus.  
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Joonis 14. Kokkupuude politseinikega viimase 12 kuu jooksul ning roll viimatises 
kokkupuutes (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Meestest on viimase 12 kuu jooksul politseinikega kokku puutunud 62% ja naistest 54%. 
Võrreldes naistega on mehed sagedamini politseiga kokku puutunud õigusrikkuja või 
õigusrikkumises kahtlustatavana – meestest 6% ja naistest 3% puhul oli viimatine 
kokkupuude toimunud just selles rollis.  

Politseinikega kokku puutumine on sagedasem nooremate inimeste puhul – 15–34-
aastastest on 12 kuu jooksul politseinikega kokku puutunud 70%, 35–49-aastastest 62%, 
50–64-aastastest 50% ning 65–74-aastastest 35%. Ka nende inimeste osakaal, kes 
puutusid politseinikega viimati kokku õigusrikkuja/kahtlustatavana, on keskmisest kõrgem 
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nooremates vanuserühmades, küündides 15–34-aastaste seas 7 protsendini. Eesti 
emakeelega inimeste seas on viimase 12 kuu jooksul politseinikega kokku puutunute 
osakaal pisut kõrgem kui muukeelsete inimeste seas (vastavalt 60% ja 52%).  

Keskmisest kõrgem on politseinikega kokku puutunute osakaal Lääne prefektuuri 
tööpiirkonnas (62%). Politseijaoskondade lõikes on politseiga kokku puutunute osakaal 
kõrgeim Kärdla (70%), madalaim aga Narva politseijaoskonna tööpiirkonnas (48%) (joonis 
15).  

Joonis 15. Kokkupuude politseinikega viimase 12 kuu jooksul ning roll viimatises 
kokkupuutes, politseijaoskondade võrdlus (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

12 kuu jooksul politseinikega kokku puutunud inimestest 76% puutus viimati kokku 
partullpolitseinikuga, 7% piirkonnapolitseinikuga, 5% uurijaga, 1% noorsoopolitseinikuga, 
3% mõne muu politseinikuga ning 8% ei osanud politseiniku ametinimetust täpsustada 
(joonis 16).  
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Joonis 16. Millise politseinikuga viimati kokku puututi (%, n=2340, vastajad, kes 
viimase 12 kuu jooksul politseinikega kokku puutusid) 

 

 

3. Valmidus politseid õigusrikkumistest teavitada 

Küsitletutel paluti hinnata, kas nad teavitaksid õigusrikkumist pealt nähes sellest politseid. 
Vastajatest 35% arvas, et teavitaks politseid alati, 40% teavitaks sageli, 16% mõnikord, 
7% harva ning 2% arvas, et ei teavitaks õigusrikkumist nähes politseid kunagi. Võrreldes 
2019. aastaga on valmidus õigusrikkumist pealt nähes politseid teavitada kasvanud – 
toona hindas 32% küsitletutest, et teavitaks politseid alati ning 30% arvas, et teeks seda 
sageli. Neid, kes arvasid, et nad õigusrikkumist pealt nähes kunagi politseid ei teavitaks, 
oli 2019. aastal 4% (ehk 2 protsendipunkti võrra enam kui 2021. aastal) (joonis 17).  

Valmidus politseid õigusrikkumistest alati teavitada on keskmisest kõrgem naiste (40% 
arvab, et teavitaks alati), 50–74-aastaste (38%), muukeelsete (47%) või Ida prefektuuri 
tööpiirkonnas elavate (40%) inimeste seas. Valmidus politseid alati õigusrikkumisest 
teavitada on keskmisest madalam meeste (30%), 15–24-aastaste (28%), mittetöötavate 
õpilaste/tudengite (26%), eestikeelsete inimeste (29%) ning Lääne prefektuuri 
tööpiirkonnas elavate inimeste seas (29%).  
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Joonis 17. Valmidus politseid õigusrikkumisest teavitada (pealtnägijana) (%, 
n=4087, kõik vastajad) 

 

Politseijaoskondade võrdluses on valmidus politseid õigusrikkumisest alati teavitada 
kõrgeim Narva politseijaoskonna tööpiirkonna elanike seas (44% teavitaks alati), 
madalaim aga Pärnu politseijaoskonna tööpiirkonna elanike seas (25%) (joonis 18). 

Võrreldes 2019. aastaga on valmidus politseid õigusrikkumisest alati teavitada kasvanud 
Narva, Jõhvi, Ida-Harju ning Lääne-Harju jaoskondade tööpiirkondades. Kärdla jaoskonna 
tööpiirkonnas oli 2019. aastal valmidus politseid õigusrikkumisest alati teavitada 
jaoskondade võrdluses kõrgeimal tasemel (51%), kuid tänaseks on antud näitaja pisut 
langenud (40%). Samas on Kärdla jaoskonna tööpiirkonna elanike valmidus politseid 
õigusrikkumisest teavitada ka 2021. aastal jaoskondade võrdluses üks kõrgemaid (joonis 
19).   
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Joonis 18. Valmidus politseid õigusrikkumisest teavitada (pealtnägijana), 
jaoskondade võrdlus (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Joonis 19. Valmidus politseid õigusrikkumisest (pealtnägijana) alati teavitada, 
jaoskondade ajaline võrdlus (%, n=4087, kõik vastajad) 
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Vastajatel, kes arvasid, et õigusrikkumist pealt nähes teavitaksid nad politseid mõnikord, 
harva või mitte kunagi (st ei teavitaks alati või sageli) (valimis 1042 vastajat), paluti 
täpsustada, miks nad alati politseid ei teavitaks. Vastuseid koguti vabas vormis.  

Sarnaselt 2019. aastaga põhjendati soovimatust politseid õigusrikkumistest teavitada 
kõige sagedamini sellega, et teavitamisest pole kasu või see pole alati vajalik – 2021. 
aastal mainis seda põhjust 37% küsitletutest. Põhjuseks toodi ka seda, et kuritegusid 
satutakse nägema harva (16%), ei soovita sekkuda või kardetakse anonüümsuse 
kaotamist ja võimalikku kättemaksu (16%), bürokraatia/ajakulu on liiga suur (10%), 
puudub võimalus teavitada/puudub info (7%), tavaliselt jõuab keegi teine juba teavitada 
(5%), vastaja lahendaks olukorra ise (3%), ei usalda politseid (2%) või ei teavitaks muudel 
põhjustel (2%) (joonis 20).  

Joonis 20. Põhjused, miks pealtnägijana ei teavitata politseid õigusrikkumisest 
(vabas vormis vastused, %, n=1042, vastajad, kes arvasid, et õigusrikkumist pealt nähes 
teavitaksid nad politseid mõnikord, harva või mitte kunagi) 

 
* 2019. aasta uuringus seda vastuskategooriat ei eristatud 

 

Vastajail paluti hinnata ka seda, kas nad teavitaksid õigusrikkumisest kogukonda läbi 
sotsiaalmeedia. Elanikest 21% arvas, et teeks õigusrikkumisest teades selle kohta 
postituse sotsiaalmeediasse (2019. aastal oli vastav näitaja 26%). Võttes aluseks ainult 
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sotsiaalmeedia kasutajaid (kes moodustasid nii 2019. kui 2021. aastal  ca 3/4 
elanikkonnast), väljendas valmidust õigusrikkumist pealt nähes selle kohta 
sotsiaalmeediasse postitust teha 29% küsitletutest (2019. aastal vastavalt 34%). 
Keskmisest kõrgem on valmidus õigusrikkumise kohta sotsiaalmeediasse postitust teha 
eakamate või eestikeelsete sotsiaalmeedia kasutajate seas (joonis 21). 

Joonis 21. Sotsiaalmeedia kasutajate valmidus teavitada kogukonda 
õigusrikkumisest läbi sotsiaalmeedia (vastajate %, kes teeksid postituse, n=3020, 
sotsiaalmeediat kasutavad vastajad) 

 

4. Eelistatud suhtluskanalid politseiga suhtlemisel 

Uuriti ka seda, millist kanalit eelistavad inimesed politseiga suhtlemisel (valida sai ainult 
ühe vastuse). Kõige sagedamini eelistatakse politseiga suhelda telefoni teel (kõige 
eelistatum suhtluskanal 62% jaoks), kuigi võrreldes 2019. aastaga on selle suhtluskanali 
eelistamine pisut vähenenud (toona 66%). Järgmiseks eelistatumaks suhtlusviisiks on 
otsekontakt politseinikega (20%) (joonis 22).  
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Vähem on neid, kes eelistavad politseiga suhelda e-posti teel (7%) või veebikeskkonnas 
www.politsei.ee (5%), kuigi võrreldes 2019. aastaga on nende suhtluskanalite eelistamine 
pisut sagenenud. Ülejäänud suhtluskanalite eelistajaid on üsna marginaalsel hulgal – 1% 
märkis eelistatuima suhtluskanalina veebikonstaablit, 1% politsei Facebooki, 1% politsei 
rakendust (äppi), 0,4% kirja/tavaposti  ja 2% muid kanaleid.  

Joonis 22. Eelistatuim suhtluskanal politseiga suhtlemisel (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Telefon on kõige eelistatum suhtluskanal kõigis taustrühmades. Võrreldes muukeelsetega 
eelistavad eestikeelsed inimesed sagedamini politseiga suhtlemisel otsekontakti 
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(muukeelsetest 15% ja eestikeelsetest 23%), samas kui muukeelsed inimesed eelistavad 
eestikeelsetega võrreldes suhtluskanalina sagedamini telefoni (vastavalt 67% ja 60%). 
Kõrgharidusega inimesed eelistavad keskmisest sagedamini suhtluskanalitena e-posti 
(10%) või veebikeskkonda www.politsei.ee (8%).  

Prefektuuride võrdluses on otsekontakti eelistamine levinuim Lõuna ja Lääne (vastavalt 
25% ja 28%), madalaim aga Põhja prefektuuri tööpiirkonnas (14%), kus seevastu 
eelistatakse suhtluskanalina keskmisest sagedamini e-posti (9%).  

5. Elanike ohutunne 

Elanike ohutunnet kaardistati uuringus läbi kahe küsimuse. Esmalt paluti vastajal hinnata, 
kui julgelt ta end tunneks käies üksi oma elurajoonis peale pimeda saabumist. Seejärel 
esitati vastajale loetelu erinevatest ohusituatsioonidest (18 tk) ning paluti hinnata, kui 
ohustatuna tema ise ning tema pereliikmed end nimetatud situatsioonide poolt tunnevad.  

Elanikest 38% hindas, et tunneks end pärast pimeda saabumist oma elurajoonis üksi 
liikudes täiesti julgelt, 44% üsna julgelt, 15% veidi ebakindlalt ning 2% väga ebakindlalt 
(1% ei osanud ohutunnet hinnata). Alates 2015. aastast on elanike üldine ohutunne järk-
järgult vähenenud: kui 2015. aastal hindas 33% elanikest, et tunneks end pärast pimeda 
saabumist oma elurajoonis üksi liikudes väga/veidi ebakindlalt, siis 2021. aastaks on 
antud näitaja ligi poole võrra vähenenud, langedes 18 protsendile (2019. aastal oli vastav 
näitaja 22%). Samas on kasvanud end täiesti/üsna julgelt tundvate inimeste osatähtsus: 
2015. aastal oli see 67%, 2019. aastal 77% ja 2021. aastal 82% (joonis 23). 

Naiste ohutunne on kõrgem kui meestel: naistest hindas 26%, et tunneks end pärast 
pimeda saabumist oma elurajoonis üksi liikudes väga/veidi ebakindlalt, meestest aga 
tunneks antud olukorras ebakindlust 9%.  

Võrreldes eakamate inimestega arvavad nooremad sagedamini, et tunneksid end pärast 
pimeda saabumist oma elurajoonis üksi liikudes täiesti julgelt. Eakamad jäävad oma 
hinnangutes tagasihoidlikumaks, arvates pigem seda, et tunneksid end selles 
situatsioonis üsna julgelt. Nende inimeste osakaal, kes tunneksid pimedas üksi ringi 
liikudes end ebakindlalt, on erinevates vanuserühmades sarnane.  

Muukeelsete elanike ohutunne on kõrgem kui eestikeelsetel elanikel: muukeelsetest 
hindas 22%, et tunneks end pärast pimeda saabumist oma elurajoonis üksi liikudes 
väga/veidi ebakindlalt; eestikeelsetest aga 15%. Haridusrühmade võrdluses tunnevad end 
keskmiselt kõige turvalisemalt kõrgharidusega elanikud. 

Madalaim on elanike turvatunne Ida prefektuuri tööpiirkonnas: 21% selle piirkonna 
elanikest tunneks end pärast pimeda saabumist oma elurajoonis üksi liikudes ebakindlalt. 
Kõrgeim on elanike turvatunne Lääne prefektuuri tööpiirkonnas, kus vaid 13% elanikest 
hindas, et tunneks end nimetatud situatsioonis ebakindlalt. Turvatunne on keskmiselt 
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madalam suurtes linnades, keskmiselt kõrgem aga maalistes asulates. Ootuspäraselt 
seondub turvatunne ka ohvriks langemisega: inimestest, kes on 12 kuu jooksul langenud 
kuriteo või väärteo ohvriks, hindab neljandik, et tunneks end pärast pimeda saabumist 
oma elurajoonis üksi liikudes ebakindlalt. 

Joonis 23. Ohutunne elupiirkonnas – hinnangud sellele, kui julgelt end tuntaks, 
käies üksi oma elurajoonis peale pimeda saabumist (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Politseijaoskondade tööpiirkondade võrdlemisel elanike ohutunde alusel võeti aluseks 
ohutunde hinnangute aritmeetilised keskmised (skaalal 1–4, kus 1 tähistas kõrgeimat 
ohutunnet ning 4 madalaimat ohutunnet). Politseijaoskondade võrdluses on elanike 
ohutunne madalaim Kärdla (hinnangute keskmine 3,7) ja Kuressaare (3,6) jaoskondade 
tööpiirkondades. Keskmiselt kõige ebaturvalisemalt tunnevad end Narva (2,9) ja Jõhvi 
(3,0) politseijaoskondade tööpiirkondades elavad inimesed (joonis 24).  
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Võrreldes 2016. aastaga on elanike turvatunne kasvanud pea kõigi politseijaoskondade 
tööpiirkondades. Võrreldes 2019. aastaga on suurenenud elanike turvatunne Viljandi, 
Haapsalu, Paide ning Pärnu jaoskondade tööpiirkondades.  

Joonis 24. Ohutunne elupiirkonnas – hinnangud sellele, kui turvaliselt end tuntaks, 
käies üksi oma elurajoonis peale pimeda saabumist, jaoskondade võrdlus 
(hinnangute keskmised 4-palli skaalal, kus 1=väga ebakindlalt ja 4=täiesti julgelt, n=4087, 
kõik vastajad) 

 

 

Lisaks üldisele ohutunde hinnangule paluti vastajal hinnata oma ohutunnet ka erinevate 
ohuolukordade osas. Hinnanguid koguti 7-palli skaalal, kus 1 tähistas madalaimat 
ohutunnet (ei tunne üldse ohtu/ei karda selle pärast) ning 7 kõrgeimat ohutunnet (tunnen 
väga suurt ohtu/kardan väga selle pärast). 

Suurimat ohtu näevad elanikud jätkuvalt liiklusega seotud ohuolukordades11 (hinnangute 
aritmeetiline keskväärtus 7-palli skaalal 4,6 palli). Teravamalt tunnetatud ohtude seas 

 

11 Vastajale esitati selgitus: Liiklusega seotud ohud – kiiruseületajad, avariid, joobes juhid jms. Täpsem 
ülevaade sellest, kuidas erinevad ohuolukorrad vastajale lahti seletatud olid, on toodud raporti lisas 1 
(küsitlusankeet).  
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järgnevad arvutite ja internetiga seotud kuriteod ning merereostus (hinnangute 
keskväärtused üle 4,0 palli).  Pisut madalam on ohutunne ebaseadusliku rände või 
ebaseadusliku riigis töötamise, varguste, avalikus ruumis vägivalla ohvriks langemise, 
narkootikumidega seotud kuritegude ning korruptsiooni osas (hinnangute keskväärtused 
vahemikus 3,3–3,8 palli). Ankeedis loetletud situatsioonidest tunti end kõige vähem 
ohustatuna lähisuhtevägivalla, salakaubanduse, inimkaubanduse ning 
merel/järvel/metsas ohtu sattudes politsei poolse abita jäämise pärast (hinnangute 
keskväärtused jäid alla 3,0 palli) (joonis 25).  

Perioodil 2016–2019 elanike ohutunne enamiku uuritavate situatsioonide osas vähenes. 
2021. aastal on elanike ohutunne erinevate ohuolukordade suhtes üldjoontes sama või 
pisut kõrgem kui 2019. aastal. Kõige enam on ohutunne kasvanud ebaseadusliku rände 
suhtes (hinnangute keskväärtus on suurenenud 3,1 pallilt 3,8 pallile). Ohutunne on 
suurenenud ka arvutite ja internetiga seotud kuritegude, varguste, narkootikumidega 
seotud kuritegude, alaealiste vägivallategude, tänavakuritegevuse jm avalikus ruumis 
toime pandud vägivalla ning lähisuhtevägivalla suhtes (ohuhinnangute keskväärtused on 
võrreldes 2019. aastaga suurenenud 0,4–0,6 palli võrra) (joonis 26).  

Naiste ohutunne on enamiku ankeedis loetletud ohuolukordade suhtes kõrgem kui 
meestel. Erandiks on ebaseaduslik riigis töötamine, mida mehed tunnetavad keskmiselt 
ohtlikumana kui naised, ning ebaseaduslik ränne ja korruptsioon, mille osas meeste ja 
naiste ohutunne on samal tasemel. 

Muukeelsete elanike ohutunne on enamiku ankeedis loetletud ohuolukordade suhtes 
kõrgem kui eestikeelsetel elanikel, v.a lähisuhtevägivald ja korruptsioon, mida 
eestikeelsed elanikud hindavad keskmiselt ohtlikumaks kui muukeelsed. On ka mõned 
ohuolukorrad, mille osas eesti- ning muukeelsete elanike ohutunne ei erine – nt alaealiste 
vägivallateod, vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis, salakaubandus, merel, 
järvel või metsas hätta sattudes politsei ja piirivalve poolse abita jäämine, n-ö muud 
arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuriteod ning muud internetis või selle 
abil toime pandud süüteod. 

Enamiku ankeedis loetletud ohuolukordade osas on ohutunne seda kõrgem, mida vanema 
vanuserühmaga on tegu. On siiski ka mõned erandid – näiteks lähisuhtevägivalla osas on 
ohutunne kõrgeim vanuserühmas 15–24 ning teatud situatsioonide puhul on ohutunne 
kõrgeim küll vanuserühmas 65–74, kuid madalaim hoopis keskmistes vanuserühmades 
(nendeks ohuolukordadeks olid inimkaubandus ning merel, järvel või metsas hätta 
sattudes politsei ja piirivalve poolse abita jäämine). Liiklusega seotud ohtude ning 
korruptsiooni suhtes on ohutunne kõrgeim vanuserühmades 25–34 ja 65–74, madalaim 
aga 15–24-aastaste seas. 

Üldjuhul on ohutunne erinevate situatsioonide suhtes kõrgeim kesk-, kutse- või kesk-
eriharidusega inimeste seas. On ka erandeid – näiteks lähisuhtevägivallast tunnevad end 
kõige enam ohustatuna alg- või põhiharidusega inimesed, kõige vähem aga 
kõrgharidusega inimesed. Mõnede ohuolukordade suhtes on ohutunne kesk-, kutse- ning 
keskeriharidusega inimeste ning kõrgharidusega inimeste seas üldjoontes samal tasemel, 
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alg- või põhiharidusega inimeste seas aga madalam: nt liiklusega seotud ohud ning 
arvutite või interneti kaasabil toime pandud kuriteod.  

Prefektuuride võrdluses on enamiku ohuolukordade suhtes ohutunne madalaim Lääne 
prefektuuri tööpiirkonnas. Kõrgeim on ohutunne paljude hinnatavate situatsioonide suhtes 
Ida prefektuuri tööpiirkonnas (alaealiste vägivallateod, vargused kodust, 
narkootikumidega seotud kuriteod, ebaseaduslik ränne, ebaseaduslik riigis töötamine, 
salakaubandus, merel, järvel või metsas hätta sattudes politsei ja piirivalve poolse abita 
jäämine, arvutikuriteod). Merereostuse ning tänavakuritegevuse ja taskuvarguste osas on 
ohutunne kõrgeim nii Ida kui Põhja prefektuuri tööpiirkonnas ning lähisuhtevägivalla osas 
Lõuna prefektuuri tööpiirkonnas. 
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Joonis 25. Ohutunne erinevates situatsioonides (% ning hinnangute aritmeetilised 
keskmised 7-palli skaalal, kus 1=ei tunne üldse ohtu/ei karda selle pärast, ning 7=tunnen 
väga suurt ohtu/kardan väga selle pärast, n=4087, kõik vastajad) 
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Joonis 26. Ohutunne erinevates situatsioonides, aegrida (hinnangute aritmeetilised 
keskmised 7-palli skaalal, kus 1=ei tunne üldse ohtu/ei karda selle pärast, ning 7=tunnen 
väga suurt ohtu/kardan väga selle pärast, n=4087, kõik vastajad) 
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6. Kuriteo või väärteo ohvriks langemine 

6.1. Ohvriks langemine 

Viimase 12 kuu jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud 7% elanikest, sealjuures 
6% ühel korral ning 1% korduvalt. Arvuliselt on kuriteo või väärteo ohvriks langenuid 15–
74-aastaste elanike seas 95%-lise tõenäosusega 63 400 – 78 900 inimest. Võrreldes 
2019. aastaga on ohvriks langenute osakaal elanikkonnas pisut vähenenud: toona oli 
vastav näitaja 9%. Perioodil 2015–2017 püsis kuriteo või väärteo ohvriks langenute 
osakaal 8–10% piires (joonis 27). 

Joonis 27. Kuriteo või väärteo ohvriks langemine viimase 12 kuu jooksul (ohvriks 
langenute %, n=4087, kõik vastajad) 
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Naiste seas on kuriteo/väärteo ohvriks langenuid pisut enam kui meeste seas (8% naistest 
ja 6% meestest). Nooremates vanuserühmades on kuriteo või väärteo ohvriks langenute 
osakaal kõrgem kui vanemates: 15–49-aastastest on ohvriks langenud 9%, 50–64-
aastastest 5% ning 65–74-aastastest 2%. Muukeelsetest elanikest on 12 kuu jooksul 
ohvriks langenud 9% ja eestikeelsetest 6%.  

Keskmisest pisut kõrgem on kuriteo või väärteo ohvriks langenute osakaal Põhja 
prefektuuri tööpiirkonnas elavate inimeste seas (9%). Asulatüüpide võrdluses on kuriteo 
või väärteo ohvriks langenute osakaal kõrgeim pealinnas (10%). Politseijaoskondade 
lõikes on ohvriks langenute osakaal kõrgeim Tallinna kesklinna (11%), madalaim aga 
Rakvere (2%), Kärdla (3%), Paide (4%) ning Pärnu (4%) politseijaoskondade 
tööpiirkondades. Võrreldes 2019. aastaga on Tartu, Narva, Paide ja Rakvere jaoskondade 
tööpiirkondade elanike seas kuriteo/väärteo ohvrite osakaal vähenenud. Ülejäänud 
jaoskondade tööpiirkondades pole antud näitaja võrreldes 2019. aastaga oluliselt 
muutunud (joonis 28). 

Joonis 28. 12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenute osakaal 
politseijaoskondade tööpiirkondades, ajaline võrdlus (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

6.2. Politsei teavitamine intsidendist 

12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenud inimestest 64% teavitas politseid 
juhtunust kõikidel kordadel, kui ohvriks langes, ning 7% osadel kordadel. Kuriteo või 
väärteo ohvriks langenutest 29% ei teavitanud politseid ühelgi korral, kui ohvriks langes. 
Võrreldes varasema kahe uuringuga pole ohvriks langenute valmidus politseid juhtunust 
teavitada oluliselt muutunud (joonis 29). 

Eestikeelsed vastajad on ohvrina politseid intsidendist teavitanud harvemini kui 
muukeelsed vastajad (eestikeelsetest ohvritest jättis teavitamata 39% ning muukeelsetest 
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17%). Ülejäänud taustalõigetes märkimisväärsed erinevused võrreldavate rühmade vahel 
puuduvad.  

Joonis 29. Politsei teavitamine kuriteost/väärteost ohvrina (%, n=275, vastajad, kes 
langesid 12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks) 

 
* Vastajate arv antud rühmas on väiksem kui 40 

** Vastajate arv antud rühmas on väiksem kui 30 
 

 
Ohvrid, kes teavitasid juhtunust politseid, tegid seda enamasti telefonitsi (54% politseid 
teavitanud vastajatest). Siiski on teavitamiseks seda suhtluskanalit kasutanute osakaal 
võrreldes 2019. aastaga vähenenud. Pisut on vähenenud ka politsei teavitamine 
jaoskonda kohale minnes (2019. aastal 18% ja 2021. aastal 13% ohvritest). Sagenenud 
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on teavitamine elektrooniliste kanalite kaudu: e-posti teel (2019. aastal 7% ja 2021. aastal 
13% vastajatest) ning veebikeskkonnas www.politsei.ee (2019. aastal 2% ja 2021. aastal 
16% ohvritest). Vähesel määral on ka neid, kes kasutavad politseile juhtunust 
teavitamiseks tavaposti (1%), teavitavad veebikonstaablit (1%) või kasutavad muid 
kanaleid (1% - siia alla liigitusid ka need juhud, kus politsei võttis ohvriga kontakti ise) 
(joonis 30). Taustrühmade võrdluses märkimisväärsed erinevused kasutatud 
teavituskanalite osas puuduvad. 

Joonis 30. Politsei teavitamise viisid ohvrina (%, n=190, vastajad, kes olid 12 kuu 
jooksul langenud kuriteo või väärteo ohvriks ning teavitasid juhtunust politseid) 

 

Ohvrid, kes ei teavitanud juhtunust politseid kõikidel juhtudel, põhjendasid seda kõige 
sagedamini sellega, et politsei poole pöördumisest poleks kasu (36%). Ohvritest 27%, kes 
politseid ei teavitanud, ei pidanud kahju sedavõrd suureks, et sellest teatada, ning 24% 
leidis ise süüteole lahenduse. Vähem oli neid, kes jätsid politsei teavitamata kartuses 
kättemaksu ees (6%) või ei saanud politseid kätte (1%). Ohvritest 24% ei pöördunud 
politsei poole muudel põhjustel: näiteks oli keegi teine politseid juba teavitanud või võttis 
politsei ohvriga ise ühendust (nt juhud, mil oli tegu ID-kaartide piltide mastaapse 
vargusega PPA andmebaasist) (joonis 31). Taustrühmade võrdluses antud küsimuses 
märkimisväärsed erinevused puuduvad. 
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Joonis 31. Põhjused, miks pole ohvrina teavitatud juhtunust politseid (%, n=101, 
ohvriks langenud vastajad, kes ei teavitanud kõikidel juhtudel juhtunust politseile) 

 

 

6.3. Kuriteo või väärteo liik 

Viimase 12 kuu jooksul kuriteo või väärteo ohvriks langenud vastajail paluti täpsustada, 
millist liiki intsidendiga tegu oli. Kõige levinum on kokkupuude vargustega (24% ohvritest), 
liiklusõnnetustesse sattumine (21%) ning interneti- või telefonipettuste ohvriks langemine 
(15%). Pisut vähem on neid, kes on langenud muude kelmuste (11% ohvritest) või 
avalikus ruumis füüsilise vägivalla ohvriks (10%). Veelgi väiksema osa moodustasid 
lähisuhtevägivalla (8%), arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud ründe (7%), 
muude internetis või selle abil toime pandud süütegude (7%), väljapressimise (5%) või 
röövimise (2%) ohvriks langenud inimesed (joonis 32). Muude kuriteoliikidena, mille 
ohvriks langeti, toodi välja näiteks vandalismi, huligaansusi, ohtlikku liiklemist, 
isikuandmete vargust, öörahu rikkumist (lärmakad naabrid), ähvardamist ning vaimset 
vägivalda. 
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Perioodil 2017–2021 on kuritegude ja väärtegude ohvrite seas vähenenud varguste 
ohvriks langenute osakaal (30%→24%), kasvanud aga interneti- või telefonipettuste 
ohvriks langenute osakaal (5%→15%).  

Joonis 32. Kuritegu või väärtegu, mille ohvriks viimase 12 kuu jooksul langeti (%, 
n=275, vastajad, kes olid 12 kuu jooksul langenud kuriteo või väärteo ohvriks) 

 

Joonisel 33 on esitatud erinevate kuriteoliikide ohvriks langenute osakaal kõigi 15–74-
aastaste vastajate seas (mitte enam kitsamalt kuriteo/väärteo ohvriks langenud vastajate 
seas).  

Võttes aluseks kogu elanikkonna, on lähisuhtevägivalla ohvriks langenute osakaal 
keskmisest pisut kõrgem noorimas vanuserühmas ehk 15–24-aastaste seas (2%), 
interneti- ja telefonipettuste ning arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud 
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rünnete ohvriks langemine 35–49-aastaste seas (vastavalt 2% ja 1,4%), 
liiklusõnnetustesse sattumine aga 25–49-aastaste (3%) ning pealinlaste seas (3%). 
Varguste ohvriks langenute osakaal on keskmisest pisut kõrgem Tallinna Kesklinna 
politseijaoskonna tööpiirkonnas elavate inimeste seas (4%). 

Joonis 33. 12 kuu jooksul vastavat liiki kuriteo või väärteo ohvriks langenute 
osakaal 15–74-aastaste elanike seas (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Kelmuste ohvriks langenute (valimis 31 inimest) seas on keskmisest arvukamalt esindatud 
naised (66% kelmuste ohvriks langenutest), 25–34-aastased (31%) ning muukeelsed 
inimesed (47%).   Interneti- või telefonipettuste ohvriks langenute (valimis 47 inimest) seas 
on samuti keskmisest arvukamalt esindatud naised (68% interneti- või telefonipettuste 
ohvriks langenutest) ning mitte-eestlased (61%), kuid vanuserühmade lõikes kõige 
sagedamini 35–49-aastased (49%).  
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6.4. Varguste ohvriks langemine 

Kõigist kuriteoliikidest  moodustavad vargused suurima osa – varguse ohvriks on 12 kuu 
jooksul langenud 2% elanikest. 12 kuu jooksul kuritegude või väärtegude ohvriks langenud 
inimestest moodustavad varguste ohvriks langenud 24%. 

Varguste ohvriks langenutest (valimis 66 inimest) langes 30% varguse ohvriks tänaval, 
16% juhtudest oli tegu vargusega sõidukist, 15% juhtudest vargusega suvilast või 
maakodust, 12% juhtudest vargusega kodust, 4% juhtudest autovargusega ning 27% 
juhtudest muu vargusega (nt vargus ühistranspordis, poes, kohvikus, koolis või töökohal) 
(joonis 34).  

Joonis 34. Mis tüüpi vargusega kokku puututi (%, n=66, vastajad, kes on viimase 12 
kuu jooksul langenud varguse ohvriks) 

 

Võrreldes 2019. aastaga on varguste ohvriks langenute seas kasvanud nende inimeste 
osakaal, kes teavitasid politseid juhtunust kõikidel kordadel – 2019. aastal moodustasid 
nad varguste ohvritest 65% ja 2021. aastal 81%. Varguste ohvritest 6% teavitas politseid 
vargusest osadel kordadel ning 13% jättis politsei (alati) teavitamata (joonis 35). 

Joonis 35. Politsei teavitamine vargusest (ohvrina) (%, n=66, vastajad, kes on viimase 
12 kuu jooksul langenud varguse ohvriks) 
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Inimesi, kes jätsid politseile vargusest teatamata (kas osadel kordadel või kõikidel 
kordadel), sattus valimisse liiga vähe (13 vastajat), et nende vastuste põhjal ulatuslikke 
järeldusi teha. Põhjustena, miks ei teatatud (kõikidel juhtudel) vargusest politseile, öeldi 
kõige sagedamini, et sellest poleks kasu (6 vastajat), et kahju polnud eriti suur (4 vastajat), 
olukord lahendati ise (1 vastaja) või ei julgetud teatada (1 vastaja). 1 vastaja tõi esile ka 
muu põhjuse, öeldes, et polnud kindel, kas oli dokumendi ise kaotanud või oli see 
varastatud.  

6.5. Lähisuhtevägivalla ohvriks langemine 

Küsitletutest 1% märkis, et on 12 kuu jooksul langenud lähisuhtevägivalla ohvriks (valimis 
20 vastajat). Kuritegude või väärtegude ohvriks langenud inimestest moodustavad 
lähisuhtevägivalla ohvrid 8%. 

Kuna lähisuhtevägivalla ohvreid oli valimis väga vähe, pole võimalik nende antud vastuste 
põhjal teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Lähisuhtevägivalla ohvriks langenud 20 vastajast 
kaksteist oli 12 kuu jooksul lähisuhtevägivalda kogenud korduvalt, sealjuures 5 vastajat 
2–3 korral, 4 vastajat 4–5 korral ning 3 vastajat enam kui 3 korral. Ohvritest 5 teatas 
kogetud lähisuhtevägivallast politseile kõikidel kordadel, 11 osadel kordadel ning 4 mitte 
ühelgi korral. Politsei poole oli seega pöördunud 16 vastajat, kellest 10 hindas, et sai 
politsei kaudu abi, ning 6 arvas, et ei saanud.  

Inimesi, kes lähisuhtevägivallast alati politseile ei teatanud, oli valimis 15. Politsei 
teavitamata jätmist põhjendasid nad kõige sagedamini sellega, et tekitatud kahju polnud 
suur/vigastused polnud rasked (6 inimest), saadi abi mõnelt teiselt isikult (5 vastajat) või 
arvati, et teavitada pole mõtet, kuna politsei ei võta midagi ette (5 vastajat). Harvemini oli 
politseisse mitte pöördumise põhjuseks hirm/kartus kättemaksu ees (3 vastajat), arvamus, 
et lähisuhtevägivald on peresisene asi (2 vastajat), vägivallatseja kodunt lahkumine (4 
vastajat), ise vägivallatseja juurest lahkumine (3 vastajat) või mõnelt muult ametiasutuselt 
abi saamine (1 vastaja). Üks vastaja tõi põhjuseks ka seda, et koges vaimset vägivalda 
ega pea seda piisavaks põhjuseks, et politsei poole pöörduda. Viis vastajat ütlesid, et 
lahendasid ise olukorra. Küsimusele, kuidas nad olukorra ise lahendasid, vastasid need 
inimesed, et leppisid vägivallatsejaga ära (2 vastajat), lahkusid kodust (1 vastaja), karjusid 
vägivallatseja peale (1 vastaja) või suutsid lahendada olukorra ilma politseita (1 vastaja).  

6.6. Arvutikuritegude ja petukõnede ohvriks langemine 

Interneti- või telefonipettuse, arvutiandmete või -süsteemide vastase ründe või muude 
internetis või selle abil toime pandud süütegude ohvriks on 12 kuu jooksul langenud 2% 
elanikest. Kuriteo või väärteo ohvriks langenud inimestest moodustavad arvutikuritegude 
ja petukõnede ohvrid neljandiku.  
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Arvutikuritegude/petukõnede ohvritest kolmandik sattus petukõne ohvriks, 28% sai petta 
ostu- ja müügiportaalides, 18% sattus õngitsemise/andmepüügi ning 18% 
sotsiaalmeedias/e-posti teel tehtud ähvarduse ohvriks. Ülejäänud süüteoliike (nt 
investeerimispettus, panga- või krediitkaardi andmete loata kasutamine jne.) esines 
harvemini (joonis 36). 

2019. aasta uuringu andmed pole käesoleva uuringuga üheselt võrreldavad, kuna toona 
petukõnesid (mis seekord osutusid antud süüteoliigi puhul kõige levinumateks 
intsidentideks) ankeedis eraldi välja ei toodud ning küsiti ainult internetis aset leidnud või 
interneti teel toime pandud rikkumiste kohta.  

Joonis 36. Mis tüüpi süüteoga veebis/telefonis kokku puututi (%, n=75, vastajad, kes 
on viimase 12 kuu jooksul langenud interneti- või telefonipettuse, arvutiandmete või -
süsteemide vastase ründe või muu internetis või selle abil toime pandud süüteo ohvriks) 
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Arvutikuritegude ja petukõnede ohvritest 66% ei teatanud juhtunust politseile. Küsitletud, 
kes jätsid politsei teavitamata (valimis 46 vastajat), tõid selle põhjuseks kõige sagedamini 
selle, et teavitamisel pole mõtet, politsei ei tee midagi (47%), et kahju polnud eriti suur 
(34%), et süütegu lahendati ise (30%), ei teatud, kas tegu on õigusrikkumisega (12%), ei 
julgetud teatada/tunti häbi (4%) või ei saadud politseid kätte (2%) (joonis 37). Nimetati ka 
muid põhjusi, nt et politsei võttis juhtunu osas ise ühendust või et teatati mujale (nt panka, 
mille nimel petis helistas).  

Joonis 37. Põhjused, miks pole ohvrina teavitatud juhtunust politseid (%, n=46, 
interneti- või telefonipettuse, arvutiandmete või -süsteemide vastase ründe või muu 
internetis või selle abil toime pandud süüteo ohvriks langenud vastajad, kes ei teavitanud 
juhtunust politseid) 

 

 

7. Kokkupuude piirivalvuritega 

Viimase 12 kuu jooksul on piirivalvuritega kokku puutunud 16% elanikest. Seda on ligi 
poole võrra vähem kui 2019. aastal, mil piirivalvuritega 12 kuu jooksul kokku puutunud 
inimesi oli 33% (joonis 38). Ilmselt on kokkupuudete vähenemise põhjuseks COVID-
viiruse levikust tingitud välisreiside vähenemine.  

Elanikest 1% on piirivalvuritega viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud iganädalaselt, 2% 
igakuiselt ning 13% harvemini kui igakuiselt. 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku 
puutunute osakaal on keskmisest pisut kõrgem 25–34-aastaste (20%), muukeelsete 
(22%), kõrgharitud (18%) või õppivate/töötavate inimeste seas (17–18%). Keskmisest 
madalam on piirivalvuritega kokku puutunute osakaal 65–74-aastaste (7%), eestikeelsete 
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(12%), koduste või rasedus/lapsehoolduspuhkusel olevate inimeste (11%), pensionäride 
(8%), maa-asulate elanike (12%) ning Lõuna ja Lääne prefektuuride tööpiirkondades 
elavate inimeste seas (13%). Kõrgeim on piirivalvuritega 12 kuu jooksul kokku puutunute 
osakaal Võru (23%), madalaim aga Jõgeva ja Viljandi maakondade elanike seas (7%). 

Joonis 38. Piirivalvuritega kokkupuute sagedus viimase 12 kuu jooksul (%, n=4087, 
kõik vastajad) 

 

Peamiseks piiripunktiks, kus kokkupuude piirivalvuritega aset leidis, olid piirivalvuritega 
viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud inimeste (valimis 600 vastajat) puhul kõige 
sagedamini Tallinna – 1 piiripunkt (Tallinna Lennujaam) (33% piirivalvuritega kokku 
puutunutest) ning Tallinna – 11 piiripunkt (Vanasadam) (9%) (tabel 5). 
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Tabel 5. Peamine piiripunkt, kus viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku 
puututi (%, n=600, viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku puutunud vastajad) 

Piiripunkt % 

Põhja-Eesti   
Tallinna – 1 piiripunkt (Tallinna lennujaam) 33% 

Tallinna – 11 piiripunkt (Vanasadam) 9% 

Tallinna – 13 piiripunkt (Linnahalli helikopteriterminal) 1% 

Tallinna – 12 piiripunkt (Pirita sadam) 1% 

Paldiski – 1 piiripunkt (Paldiski Põhjasadam) 1% 

Paldiski – 2 piiripunkt (Paldiski Lõunasadam) 1% 

Tallinna – 2 piiripunkt (Meeruse sadam) 1% 

Tallinna – 8 piiripunkt (Noblessneri) 0,3% 

Muuga piiripunkt (Muuga sadam) 0,3% 

Tallinna – 3 piiripunkt (Bekkeri sadam) 0,2% 

Tallinna – 10 piiripunkt (Patareisadam) 0,1% 

Tallinna – 5 piiripunkt (Paljassaare sadam) 0,0% 

Lõuna-Eesti   
Luhamaa piiripunkt 4% 

Piusa kordon 1% 

Mehikoorma teenistuskoht 1% 

Koidula piiripunkt 1% 

Värska teenistuskoht 1% 

Saatse piiripunkt (Saatse–Petseri maantee) 0,5% 

Saatse kordon 0,4% 

Varnja teenistuskoht 0,3% 

Koidula raudtee piiripunkt (Koidula raudteejaam) 0,3% 

Ida-Eesti   
Narva – 1 piiripunkt (Tallinna–Narva maantee) 12% 

Vasknarva kordon 3% 

Narva kordon 3% 

Narva – 2 piiripunkt (Narva, Kose tänav) 1% 

Narva-Jõesuu piiripunkt (Narva-Jõesuu sadam) 1% 

Kunda piiripunkt (Kunda sadam) 0,5% 

Narva-Jõesuu teenistuskoht 0,4% 

Mustajõe teenistuskoht 0,4% 

Punamäe teenistuskoht 0,2% 

Sillamäe sadama piiripunkt 0,1% 

Lääne-Eesti   
Virtsu piiripunkt (Virtsu sadam) 2% 

Pärnu – 2 piiripunkt (Pärnu sadam) 0,4% 

Roomassaare piiripunkt (Roomassaare sadam) 0,3% 

Heltermaa piiripunkt (Heltermaa sadam) 0,2% 

Kärdla piiripunkt (Kärdla lennujaam) 0,2% 

Kuressaare – 2 piiripunkt (Kuressaare lennujaam) 0,2% 

Saaremaa sadama piiripunkt (Saaremaa sadam) 0,1% 

Rohuküla piiripunkt (Rohuküla sadam) 0,1% 

Lehtma piiripunkt (Lehtma sadam) 0,0% 

Muu 12% 

Ei oska öelda 8% 
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Piirivalvega kokku puutunud inimestel paluti täpsustada ka seda, millises situatsioonis nad 
viimati piirivalvega kokku puutusid. Juhul, kui kokkupuuted olid iganädalased, paluti 
vastajal meenutada, mis situatsioonis ta piirivalvega enamasti kohtus.  

Kõige levinum on piirivalvuritega kokku puutumine piiriületamisel (70% vastajatest). 
Harvem on kokkupuuted toimunud piiriveekogudel viibides (7%), merepääste situatsioonis 
(0,1%) või olukorras, kus inimene oli toime pannud õigusrikkumise või teda selles 
kahtlustati (0,4%). Piirivalvuritega kokku puutunud inimestest 23 protsendil oli viimane 
kokkupuude toimunud muus situatsioonis (joonis 39).  

Joonis 39. Situatsioon, milles viimati (kui kokkupuuted on iganädalased, siis: 
situatsioon, milles enamasti) piirivalvega kokku puututi (%, n=600, viimase 12 kuu 
jooksul piirivalvuritega kokku puutunud vastajad) 

 

 

8. Rahulolu piirivalvuritega 

12 kuu jooksul piirivalvuritega kokku puutunud inimesed olid piirivalvurite tööd hinnates 
kõige sagedamini rahul piirivalvurite välise korrektsusega (täiesti või pigem rahul oli 92%) 
ning tööga üldiselt (88%). Ka teiste hinnatavate aspektidega on rahulolu kõrge – 
piirivalvurite ametialaste oskustega on rahul 83%, suhtlemisoskusega 81%, 
kättesaadavusega 80% ning tegutsemise tulemuslikkusega 80% küsitletutest. 
Rahulolematute osakaal jäi erinevate aspektide puhul 2–5% piiresse (joonis 40). 
Kokkuvõttes oli piirivalvurite tegevuse kõigi kuue aspektiga rahul 69% piirivalvuritega 
kokku puutunud inimestest. 
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Joonis 40. Rahulolu piirivalvurite tööga (%, n=600, viimase 12 kuu jooksul 
piirivalvuritega kokku puutunud vastajad) 

 

Võrreldes 2019. aastaga on hinnangud muutunud vähe, kuid võrreldes 2017. aastaga on 
hinnangud piirivalvurite välisele korrektsusele, ametialastele oskustele, 
suhtlemisoskusele ning tegutsemise tulemuslikkusele paranenud (hinnangute 
keskväärtus on kõigi nimetatud aspektide osas suurenenud keskmiselt 0,2 palli võrra) 
(joonis 41).  

Joonis 41. Rahulolu piirivalvurite tööga (hinnangute aritmeetilised keskmised 4-palli 
skaalal, kus 4=täiesti rahul ja 1=üldse ei ole rahul, n=600, viimase 12 kuu jooksul 
piirivalvuritega kokku puutunud vastajad) 
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Inimestel, kes väljendasid mõne hinnatud aspekti puhul piirivalvurite tööga rahulolematust 
(kokku 47 vastajat), paluti oma hinnangut põhjendada. Kõige sagedamini põhjendati 
rahulolematust piirivalvurite ebaviisaka (jämeda) käitumisega (42% rahulolematutest). 
Kolmandik rahulolematutest tõi esile töötajate vähesust/loidu tegutsemist. Harvemini toodi 
rahulolematuse põhjuseks piirivalvurite ebaprofessionaalsust (12%) või muid põhjusi 
(7%). Rahulolematutest vastajatest 6% jättis oma hinnangu põhjendamata.  

 

Inimestel, kes olid piirivalvuritega kokku puutunud piiriületamisel (valimis 402 vastajat), 
paluti anda hinnang ka piiriületuse kiirusele ning korraldusele piiripunktis. 

Rahulolu mõlema aspektiga on kõrge: piiriületuse korraldusega piirpunktis on täiesti või 
pigem rahul 90% ning piiriületuse kiirusega 89% küsitletutest. Võrreldes 2019. aastaga on 
muutused väiksed, kuid võrreldes 2016. aastaga on märkimisväärselt suurenenud 
nimetatud aspektidega täiesti rahul olevate inimeste osakaal, kasvades 45–46 protsendilt 
58 protsendile (joonis 42).  

Keskmisest kõrgem on rahulolu nii piiriületuse korralduse kui kiirusega vanuserühmas 50–
64. Rahulolematus piiriületuse korraldusega piiripunktis on keskmisest kõrgem Ida 
prefektuuri tööpiirkonna inimeste seas (rahulolematu oli 15% piiriületajatest).   

Joonis 42. Rahulolu piiriületuse kiiruse ja korraldusega (%, n=402, 12 kuu jooksul 
piiriületusel piirivalvuritega kokku puutunud vastajad) 
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9. Rahulolu PPA teenindusega isikut tõendava 

dokumendi taotlemisel 

Viimase 12 kuu jooksul on uut isikut tõendavat dokumendi taotlenud 24% küsitletud 
inimestest (2019. aasta uuringus oli vastav näitaja 35%). Küsitluse andmetel on 
dokumenditaotlejate osakaal keskmisest kõrgem vanuserühmas 35–49 (30%), 
muukeelsete elanike (31%) ning alaealiste lastega leibkondades elavate inimeste seas 
(30%).  

Võrreldes 2019. aastaga on muutunud populaarsemaks dokumenditaotluse esitamine 
politsei iseteeninduse kaudu: e-taotluskeskkonna vahendusel dokumenditaotluse 
esitanute osakaal on dokumenditaotlejate seas suurenenud 19 protsendilt 48 protsendile. 
Dokumenditaotlejate seas on vähenenud nende inimeste osakaal, kes taotlevad isikut 
tõendavat dokumenti teeninduses kohapeal (78%→50%). E-posti teel taotluse esitajate 
osakaal püsib muutumatuna (3%→2%). Alla 0,1 protsendi vastajatest on 
dokumenditaotluse esitanud tavaposti teel või välisesinduses (joonis 43).  

50-aastastest ja eakamatest vastajatest 2/3 esitas dokumenditaotluse teeninduses 
kohapeal ning ligikaudu kolmandik kasutas politsei iseteenindust. Nooremates 
vanuserühmades on iseteeninduse kasutamine levinum: 25–49-aastastest kasutas 
dokumendi taotlemiseks iseteenindust 56% ning 15–24-aastastest 45%. Eestikeelsetest 
vastajatest kasutasid veidi enam kui pooled (53%) iseteenindust, muukeelsetest 
vastajatest aga vähemad (41%). Haridusrühmade võrdluses on iseteeninduse kasutajate 
osakaal suurim kõrgharidusega vastajate seas (59%). Madalaim on iseteeninduse 
kasutajate osakaal Ida prefektuuri tööpiirkonnas elavate vastajate seas (38%), kõrgeim 
on see näitaja aga Põhja prefektuuris (54%).  

Joonis 43. Isikut tõendava dokumendi taotluse esitamise viisid (%, n=900, viimase 
12 kuu jooksul isikut tõendavat dokumenti taotlenud vastajad) 
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Põhjusteks, miks ei kasutata dokumenditaotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonda, on 
kõige sagedamini soov tulla teenindussaali (46% küsitletud dokumenditaotlejatest, kes ei 
kasutanud iseteenindust). Üsna sageli toodi põhjuseks ka seda, et iseteeninduses pole 
võimalik teha seda dokumenti, mida vaja (17%). Harvem oli põhjuseks, et iseteeninduse 
kasutamise võimalusest ei teata (9%), puuduvad oskused iseteeninduse kasutamiseks 
(7%), puudub julgus iseteenindust kasutada (5%), puuduvad arvutikasutamise oskused 
(2%), pole võimalust kasutada internetti (2%) või pole arvutit (1%). Inimesi, kes tõid 
põhjuseks selle, et ei saa teha pangaülekannet ning peavad maksma sularahas, oli väga 
vähe (0,5%) (joonis 44). Muid põhjusi tõi esile 21% küsitletutest, sealjuures kõige 
sagedamini nimetati muude põhjuste all seda, et puudus digitaalne foto, mistõttu oli vaja 
teha foto kohapeal.  

15–24-aastased vastajad tõid keskmisest sagedamini iseteeninduse mittekasutamise 
põhjuseks seda, et soovivad tulla teenindussaali või pole kuulnud iseteeninduse 
võimalusest.  

Joonis 44. Iseteeninduskeskkonna mittekasutamise põhjused (%, n=473, vastajad, 
kes on 12 kuu jooksul taotlenud isikut tõendavat dokumenti, kuid pole seda teinud politsei 
iseteeninduskeskkonna kaudu) 

 

* Antud vastusevariant lisati ankeeti 2021. aasta uuringus 

 

Küsitletutest, kes esitasid dokumenditaotluse teenindussaalis kohapeal, oli 23% seda 
teinud Tammsaare esinduses Tallinnas, 19% Pinna esinduses Tallinnas, 9% Narva 
esinduses, 8% Tartu esinduses ning 7% Jõhvi esinduses. Ülejäänud esinduste puhul jäi 
nende kasutajate osakaal 5% piiresse (iga esinduse kohta eraldivõetuna) (joonis 45).  
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Joonis 45. Esindus, kus taotleti isikut tõendavat dokumenti (%, n=459, vastajad, kes 
on 12 kuu jooksul taotlenud isikut tõendavat dokumenti PPA teeninduses kohapeal) 

 

Võrreldes 2019. aastaga on rahulolu PPA teenindusega isikut tõendava dokumendi 
taotlemisel kasvanud – teenindusega täiesti rahul olevate klientide osakaal on suurenenud 
62 protsendilt 68 protsendini. Arvates siia juurde ka need, kes on teenindusega pigem 
rahul, on rahulolijate osakaal 2021. aastal 93% (2019. aastal 91%). Rahulolematust 
teenindusega väljendas 7% dokumenditaotlejatest (2019. aastal 9%) (joonis 46).  

Laias laastus on rahulolu teenindusega kõrge kõigi PPA esinduste lõikes, kus dokumenti 
taotlemas käidi. Keskmisest kõrgem on rahulolu teenindusega naiste, eestikeelsete või 
Lääne prefektuuri tööpiirkonnas elavate inimeste seas.  
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Joonis 46. Rahulolu PPA klienditeenindusega isikut tõendava dokumendi 
taotlemisel (%, n=900, viimase 12 kuu jooksul isikut tõendavat dokumenti taotlenud 
vastajad) 

 
* Valimi suurus antud rühmas on väiksem kui 40 vastajat 

** Valimi suurus antud rühmas on väiksem kui 30 vastajat 
 

 
Teenindusega rahulolematuid vastajaid oli valimis 50 inimest. Rahulolematuse põhjustena 
tõid nad esile kõige sagedamini pikki järjekordi ja/või ooteaega dokumendi kättesaamisel 
(68% rahulolematutest), töötajate vähesust, ebaviisakust või ebaprofessionaalsust (16%) 
ning süsteemivigu/info ebaselgust (16%).  

Uuriti ka seda, kas inimesed oleksid valmis tasuma senisest rohkem riigilõivu, et saada 
taotletud dokumendid kätte mugavamalt (nt kodu lähedal, enda valitud asukohas ja ajal). 
Küsitletud elanikest 29% oleks mugavama teeninduse nimel nõus suurema riigilõivuga, 
71% aga mitte. 2019. aastal küsiti vastav küsimus ainult neilt, kes olid 12 kuu jooksul isikut 
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tõendavat dokumenti taotlenud, kellest oli toona mugavama teeninduse nimel riigilõivu 
suurendamisega nõus 30%.  

Keskmisest sagedamini väljendavad valmidust mugavama teeninduse nimel suuremat 
riigilõivu maksta 25–34-aastased (34%) või kõrgharidusega (34%) inimesed. Eestikeelsed 
inimesed suhtuvad sellesse ideesse soosivamalt kui muukeelsed (vastavalt 33% ja 22%). 
Prefektuuride võrdluses suhtuvad kõrgema riigilõivu tasumisse kõige soosivamalt Põhja 
prefektuuri piirkonnas elavad inimesed (33%), kõige harvemini on selle poolt aga Ida 
prefektuuri tööpiirkonnas elavad inimesed (18%).  

Inimestel, kes arvasid, et oleksid isikut tõendavat dokumenti taotledes mugavama 
teeninduse nimel nõus suurema riigilõivuga, paluti ka täpsustada, kui suure summa nad 
oleksid nõus lisaks tasuma. Neist, kes oleksid nõus rohkem maksma, oleks 40% valmis 
tasuma lisaks kuni 5 eurot, 41% kuni 10 eurot, 11% kuni 15 eurot, ning 8% enam kui 15 
eurot (joonis 47).  

Joonis 47. Summa, mida ollakse nõus lisaks maksma, et saada taotletud 
dokumendid kätte mugavamalt (%, n=1164, vastajad, kes on nõus maksma mugavama 
teeninduse nimel suuremat riigilõivu)  

 

 

10. Infokanalid 

2021. aasta uuringus kaardistati esmakordselt ka seda, millistest kanalitest elanikud 
politsei ja piirivalve tegevuste kohta infot saavad ning millised on elanike infovajadused 
(st milliste politsei või piirivalve tegevust puudutavate teemade kohta ollakse infot otsinud).  

Peamiseks infokanaliks politsei ja piirivalve tegevuste kohta teabe saamisel on elanike 
jaoks enamasti massimeedia: uudisteportaalid (28%), ajalehed (sh digiväljaanded) (20%), 
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televisioon (17%) ja sotsiaalmeedia (13%). Harvemini on peamiseks teabekanaliks PPA 
koduleht politsei.ee (9%), raadio (5%), otsekontakt politseiametnikega (3%), sõbrad-
tuttavad (3%), PPA infotelefon (1%) või muud teabekanalid (1%) (joonis 48).  

Joonis 48. Peamine infokanal politsei ja piirivalve tegevuste kohta teabe saamisel 
(%, n=4087, kõik vastajad) 
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Ootuspäraselt on vanemates vanuserühmades keskmisest levinum teabe saamine 
traditsioonilistest massimeediakanalitest, nagu TV, raadio ja ajalehed. Nooremate elanike 
jaoks on keskmisest levinum teabe saamine sotsiaalmeediast ja PPA kodulehelt, 
vanuserühmas 15–24 ka sõpradelt-tuttavatelt.  

Võrreldes eestikeelsete elanikega on muukeelsete jaoks antud teemal teabe saamisel 
olulisemal kohal uudisteportaalid ja ajalehed, vähem olulisemal kohal aga televisioon. 
Kõrgharidusega inimeste jaoks on infokanalina keskmisest olulisemad ajalehed, alg- või 
põhiharidusega inimeste jaoks aga sotsiaalmeedia ja sõbrad-tuttavad.  

Sotsiaalmeedia on kõige olulisemaks infokanaliks keskmisest sagedamini Lõuna ja Lääne 
prefektuuri tööpiirkondades, televisioon ja raadio Lääne prefektuuri tööpiirkonnas ning 
uudisteportaalid Põhja prefektuuri tööpiirkonnas. 

 

Elanikest 11% on viimase 12 kuu jooksul ise politsei ja piirivalve tegevuste kohta infot 
otsinud. Nende osakaal on seda kõrgem, mida noorema vanuserühmaga on tegu: 
noorimas vanuserühmas ehk 15–24-aastaste seas on infot otsinute osakaal 14%, 
vanimas vanuserühmas ehk 65–74-aastaste seas aga 8%. Kõrgharidusega inimeste seas 
on infot otsinute osakaal keskmisest kõrgem (15%). Ootuspäraselt on politsei või piirivalve 
tegevuste kohta infot otsinud inimesi keskmisest enam ka kuriteo või süüteo ohvriks 
langenute või politseiga viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud inimeste seas.  

Vastajail, kes olid 12 kuu jooksul politsei või piirivalve tegevuse kohta ise infot otsinud, 
paluti ka täpsustada, mille kohta infot otsiti. Kõige levinum oli teabe otsimine seoses 
dokumentide taotlemise/vahetuse või lubade taotlemisega (24% infot otsinud vastajatest) 
või seoses toimunud intsidentidega (sh liiklusinfo otsimine) (23%) (joonis 49).  
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Joonis 49. Teemad, mille osas on politsei või piirivalve tegevuse kohta infot otsitud 
(vabas vormis vastused, %, n=483, antud teemal 12 kuu jooksul infot otsinud vastajad) 

 

11. Politsei ennetustöö 

Elanikest 91% hindab väga/pigem oluliseks, et politsei täidaks süütegude ennetaja rolli, 
sealjuures 54% peab seda väga oluliseks. Võrreldes varasemate uuringutega on politsei 
ennetustööd oluliseks pidavate inimeste osakaal pisut langenud (2019. aastal oli see 94%) 
ning vähenenud on ka ennetustööd väga oluliseks pidavate inimeste osakaal (2019. aastal 
oli 63%) (joonis 50).  

Muukeelsed inimesed hindavad politsei ennetustööd väga/pigem oluliseks sagedamini kui 
eestikeelsed (vastavalt 95% ja 88%). Mida kõrgema haridusega elanikkonnarühmaga on 
tegu, seda sagedamini peetakse politsei ennetustööd oluliseks.  
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Joonis 50. Hinnangud politsei ennetustöö olulisusele (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

 

Väga oluliseks hindavad politsei ennetustööd kõige sagedamini Narva politseijaoskonna 
tööpiirkonnas elavad inimesed (69% peab väga oluliseks). Arvestades kokku nii need 
inimesed, kes peavad politsei ennetustööd väga oluliseks, kui ka need, kes hindavad seda 
pigem oluliseks, peavad politsei ennetustööd oluliseks keskmiselt kõige sagedamini Narva 
(95%) ja Kärdla (96%) politseijaoskondade tööpiirkondade elanikud (joonis 51).   
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Joonis 51. Hinnangud politsei ennetustöö olulisusele politseijaoskondade lõikes 
(%, n=4087, kõik vastajad) 

 

Küsimus selle kohta, mil moel peaks politsei eelkõige ennetustööd tegema, küsiti neilt 
vastajailt, kes hindasid politsei ennetustööd väga/pigem oluliseks, pigem mitteoluliseks või 
ei osanud hinnangut anda (st kõrvale jäeti need, kes ei hinnanud politsei ennetustööd 
üldse oluliseks).  

Jätkuvalt peetakse kõige olulisemaks politsei tegelemist probleemsete sihtgruppidega 
(74%), loengute ja koolituste korraldamist koolides ja lasteaedades (67%) ning info 
jagamist läbi meedia (67%). Enam kui kolmandik elanikest peab oluliseks ka politseinike 
osalemist kohalikul tasandil võrgustikutöös (55%), teavituskampaaniate läbiviimist (45%) 
ning osalemist avalikel üritustel ja seal info levitamist (41%). Harvem peetakse oluliseks 
politseinike osalemist kogukondlikel kokkusaamistel (26%) või infomaterjalide ja voldikute 
levitamist (22%) (joonis 52). Muid tegevusi tõi esile 1% küsitletutest – näiteks nimetati 
eelistatud ennetustöö viisidena politsei nähtavuse suurendamist avalikus ruumis, 
reageerimist ka väiksematele intsidentidele (nt pettusekatsed internetis, kodutud), 
suuremat koostööd riiklikul tasandil (et välja töötada strateegiaid kuritegevuse 
ennetamiseks), politsei võimupiiride laiendamist/jõulisemat lähenemist (rohkem 
trahvimist, liiklusrikkujatelt lubade äravõtmist), lastelaagrite korraldamist, aktiivsust 
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sotsiaalmeedias ning inimlikumat lähenemist (nt trahvimise asemel sagedamini piirduda 
hoiatusega, koduvägivalla juhtumitele läheneda inimlikumalt). 

Joonis 52. Viisid, mil moel politsei peaks vastaja hinnangul ennetustööd tegema (%, 
n=4055, vastajad, kes hindasid politsei ennetustööd väga/pigem oluliseks, pigem 
mitteoluliseks või ei osanud hinnangut anda) 

 

Võrreldes 2019. aastaga märgiti 2021. aastal vähem erinevaid viise, kuidas politsei saaks 
ennetustööd teha – pea kõigi ankeedis loetletud tegevuste märkimise sagedus on 
vähenenud. Kõige enam on langenud hinnangud teavituskampaaniate läbiviimise ning 
avalikel üritustel osalemise olulisusele.  
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Mida noorema vanuserühmaga oli tegu, seda rohkem erinevaid ennetustegevuse viise 
välja toodi. Võrreldes meestega tõid rohkem erinevaid ennetustegevuse viise välja naised, 
võrreldes madalama haridusega inimestega kõrgharidusega inimesed. Võrreldes 
eestikeelsete inimestega tõid muukeelsed sobilike ennetustegevustena veidi sagedamini 
esile osalemist kogukondlikel kokkusaamistel (24% eesti- ja 30% muukeelsetest) ning 
infomaterjalide/voldikute levitamist (vastavalt 19% ja 28%). Eestikeelsetest elanikest 
harvemini tähtsustasid muukeelsed inimesed teavituskampaaniate läbiviimist (49% eesti- 
ja 37% muukeelsetest), probleemsete sihtgruppidega tegelemist (vastavalt 76% ja 71%) 
ning võrgustikutöös osalemist kohalikul tasandil (vastavalt 58% ja 49%).  

Politsei osalemist kohaliku tasandi võrgustikutöös tähtsustavad ennetustöö meetmena 
keskmisest veidi sagedamini Lõuna prefektuuri (60%), keskmisest vähem aga Ida 
prefektuuri tööpiirkonna elanikud (49%). Ka teavituskampaaniate läbiviimist tähtsustavad 
Ida prefektuuri tööpiirkonnas elavad inimesed keskmisest vähem (38%), samas kui 
keskmisest enam tähtsustavad seda tegevust Lääne prefektuuri tööpiirkonna elanikud 
(51%). Seevastu tähtsustavad Ida prefektuuri tööpiirkonna elanikud keskmisest enam 
infomaterjalide ja voldikute levitamist (27%). 

Ootuspäraselt tähtsustavad ennetustöö läbiviimist koolides ja lasteaedades loengute ja 
koolituste korraldamise läbi eelkõige lastega leibkondades elavad inimesed (74% peab 
seda tegevust oluliseks).  

12. Tegevused enda ning oma vara kaitseks 

Viimase teemana uuriti, mida on inimesed viimase 12 kuu jooksul teinud enda ning oma 
vara kaitseks. Esmalt esitati küsimus enda ning oma vara füüsiliseks kaitseks ette võetud 
tegevuste kohta, seejärel aga internetis kasutatud ohutusmeetmete kohta. Võrreldes 
2019. aasta uuringuga on enamiku vastusevariantide sõnastust muudetud, mistõttu pole 
tulemused üheselt võrreldavad. Joonisel 53 on esitatud ajaline võrdlus ainult nende 
tegevuste osas, mille sõnastus oli viimases kahes uuringus identne. 

Levinumad tegevused, mida inimesed enda ja oma vara kaitseks on ette võtnud, 
puudutavad enda paroolide kaitsmist. Elanikest 65% märkis, et pole jaganud oma paroole 
teiste inimestega, 51% on paroolid pähe õppinud, 49% varjab avalikes kohtades oma 
ekraani paroolide/PIN-koodi sisestamisel, 35% kasutab erinevaid paroole iga keskkonna 
ja konto jaoks ning 30% vahetab regulaarselt seadmete ja kontode paroole/kasutab 
keerulisi paroole. Võrreldes 2019. aastaga on nimetatud turvameetmeid järgivate inimeste 
osakaal suurenenud (v.a paroole regulaarselt vahetavate või keerulisi paroole kasutavate 
inimeste osakaal, mis on jäänud samaks).  

Muudest ohutusmeetmetest on levinumad kindlustuslepingu sõlmimine/omamine (56%), 
turvaukse või -lukkude paigaldamine/omamine (25%) ning valveseadmete 
paigaldamine/omamine (15%). Elanikest 23% on palunud naabril oma kodul silma peal 
hoida. Vähem on neid, kel on valvekoer (9%), pisar- või pipragaas (8%), kes on 
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paigaldanud eluasemele füüsilisi piirdeid (7%), omavad lepingut turvafirmaga (6%), 
kuuluvad naabri- või naabrusvalve sektorisse (3%), omavad tulirelva (3%) või on käinud 
enesekaitsekursustel (2%). Elanikest 1% mainis muid meetmeid, nt vingugaasianduri 
paigaldamine, pimedal ajal väljas käimise vältimine, turvalisusest rääkimine lastega, 
enese kursishoidmine seadustega, ohutusreeglite järgimine internetis, turvalisemasse 
piirkonda kolimine, uste lukustamine ja akende suletuna hoidmine ning elektri- ja 
gaasiseadmete väljalülitamine. Küsitletutest 7% pole oma turvalisuse tagamiseks 
spetsiaalselt midagi ette võtnud.  

Võrreldes meestega käituvad naised veidi ettevaatlikumalt oma paroolide jagamise osas, 
on parooli sagedamini pähe õppinud või varjavad avalikes kohtades parooli sisestamisel 
ekraani. Samas on naiste hulgas erinevate paroolide kasutamine iga keskkonna/konto 
jaoks veidi vähem levinud kui meeste seas. Võrreldes meestega on naiste seas enam ka 
neid, kes on  palunud naabril oma kodul silm peal hoida. Võrreldes meestega omavad 
naised sagedamini pisar- või pipragaasi, mehed aga tulirelva.   

Nooremates vanuserühmades (15–34) on keskmisest levinum paroolide regulaarne 
vahetamine, paroolide varieerimine ja pähe õppimine, pisar- või pipragaasi omamine ning 
enesekaitsekursustel osalemine. Samas on selles vanuses inimeste seas keskmisest 
vähem neid, kes on palunud naabril oma kodul silm peal hoida (kõige sagedamini on seda 
teinud aga 65–74-aastased).  

Vanuserühmas 15–24 on keskmisest levinum ka ekraani varjamine parooli sisestamisel, 
keskmisest vähem levinud on selles vanuserühmas aga kindlustuslepingu või tulirelva 
omamine. Samuti on 15–24-aastaste seas keskmisest kõrgem nende osakaal, kes pole 
oma turvalisuse tagamiseks midagi ette võtnud (11%).  

Võrreldes eestikeelsete inimestega on muukeelsete seas pisut levinum elamule 
turvauste/turvalukkude paigaldamine ning pisar- või pipragaasi või tulirelva omamine. 
Eestikeelsete inimeste seas on muukeelsetega võrreldes levinum see, et palutakse 
naabril kodul silm peal hoida, omatakse valveseadmeid või valvekoera või varjatakse 
parooli sisestamisel avalikus kohas ekraani.   

Kõrgharidusega inimesed on enda ja oma vara kaitseks üldjuhul rakendanud rohkem 
erinevaid meetmeid kui madalama haridusega inimesed.  

Teatud erinevused ilmnevad ka prefektuuride tööpiirkondade võrdluses: Põhja prefektuuri 
tööpiirkonnas on keskmisest veidi levinum kindlustuslepingute või turvafirmaga lepingu 
omamine ning turvauste/turvalukkude paigaldamine, Lõuna ja Lääne regioonis aga 
paroolide pähe õppimine, valvekoera omamine ning see, et palutakse naabril oma kodul 
silm peal hoida, Lääne regioonis ka avalikes kohtades parooli sisestamisel ekraani 
varjamine. Ida prefektuuri tööpiirkonnas elavad inimesed on keskmisest harvemini 
rakendanud meetmeid oma paroolide kaitseks, samuti on selles regioonis keskmisest 
vähem neid, kes on sõlminud oma vara kaitseks kindlustuslepingu (või omavad 
kindlustust).  
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Joonis 53. Enda ja oma vara kaitseks viimase 12 kuu jooksul ette võetud tegevused 
(%, n=4087, kõik vastajad) 

 

 

Vastajailt küsiti ka seda, mida ta on teinud selleks, et tagada enda turvalisus ning oma 
vara kaitse internetikasutamisel.  

Oma turvalisuse tagamiseks internetti kasutades väldib 90% elanikest kahtlaste 
linkide/manuste avamist, 81% jälgib, et ei jagaks enda kohta detailset infot 
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sotsiaalmeedias, 80% ei jaga suhtlusvõrgustikes tundmatutele isikutele oma 
kontaktandmeid, 70% kustutab ära kahtlased e-kirjad või kontrollib nende tausta, 53% on 
installeerinud viirusetõrje, 47% kontrollib veebioste tehes kaupleja tausta ning 44% on 
kontrollinud enne krediitkaardi andmete sisestamist veebilehe usaldusväärsust. Elanikest 
2% pole internetis oma turvalisuse tagamiseks spetsiaalselt midagi teinud (joonis 54).  

Joonis 54. Internetis enda turvalisuse tagamiseks viimase 12 kuu jooksul ette 
võetud tegevused (%, n=4087, kõik vastajad) 

 

* 2019. aasta osas võrdlusandmed puuduvad 

Võrreldes 2019. aastaga on inimeste hoolsus turvalise internetikasutamise osas kasvanud 
– meetmeid rakendavate inimeste osakaal on suurenenud kõigi ankeedis loetletud 
ohutusmeetmete puhul. Samas ei saa välistada, et tulemusi on mõjutanud ka see, et 2021. 
aasta ankeedis on interneti turvalist kasutamist puudutavad meetmed loetletud eraldi 
küsimusena, samas kui 2019. aastal esitati need samas loetelus muude 
ohutusmeetmetega, mida inimene enda ja oma vara kaitseks rakendada saab; ning kuna 
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meetmete loetelu oli 2019. aasta ankeedis väga pikk, võis vastaja tähelepanu nimekirja 
lõpus paiknevate internetiturvalisust puudutavate meetmeteni jõudes hajuda.  

Noored on erinevaid internetiturvalisust tagavaid meetmeid rakendanud sagedamini kui 
eakamad inimesed. 50–74-aastased on keskmisest harvemini rakendanud meetmeid 
veebiostude ning sotsiaalmeedia/suhtlusvõrgustike kasutamise turvalisuse tagamiseks, 
kuid tõenäoliselt on siin põhjuseks ka see, et eakamad teevad internetis oste/kasutavad 
sotsiaalmeediat vähem kui nooremad.  

Meestega võrreldes pööravad naised pisut sagedamini tähelepanu enda turvalisuse 
tagamisele sotsiaalmeedias/suhtlusvõrgustikes, mitte jagades enda kohta tundlikke 
andmeid. Samas on naised meestega võrreldes pisut vähem hoolikad oma turvalisuse 
tagamisel veebis ostmisel (kontrollivad harvemini kaupleja tausta või veebilehe 
usaldusväärsust). 

Eestikeelsed inimesed on oma internetiturvalisuse tagamisel üldjoontes hoolsamad kui 
muukeelsed. Samuti on keskmisest hoolsamad kõrgharidusega inimesed.  

Ida prefektuuri tööpiirkonnas on elanike hoolsus keskmisest madalam järgnevate 
aspektide osas: kahtlaste e-kirjade kustutamine/nende tausta kontrollimine, kahtlaste 
linkide/manuste avamise vältimine ning veebioste tehes kauplejate tausta kontrollimine.  

 

 

 

 



 1 

Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet 

 

CATI: Tere! Helistan Teile Turu-uuringute AS-ist ja minu nimi on... Viime Politsei- ja Piirivalveameti tellimusel läbi küsitlust, kus palutakse elanikel hinnata 

oma turvatunnet, ohuteadlikkust, kokkupuudet kuritegevusega ning rahulolu Eesti Politsei ja piirivalve tööga üldiselt. Küsitlus on anonüümne ning sellele 

vastamine võtab aega umbes 18 minutit. Kas Te oleksite nõus sellele küsitlusele vastama? 

T0.  Kas Te töötate Politsei- ja Piirivalveametis? 

1. Jah  - ANKEEDI LÕPP 

2. Ei 

T1. Teie sugu: 

CATI: Vastaja sugu (MÄRKIDA KÜSIMATA):  

1. Mees 

2. Naine 

T2. Mis on Teie vanus (täisaastates)? ………..  

T3. Mis on Teie rahvus? 

1. Eesti 

2. Vene 

3. Muu rahvus 

T4. Millises maakonnas Te elate? 

1. Harjumaal 

2. Hiiumaal 

3. Ida-Virumaal 

4. Jõgevamaal 

5. Järvamaal 

6. Läänemaal 

7. Lääne-Virumaal 

8. Põlvamaal 

9. Pärnumaal 

10. Raplamaal 

11. Saaremaal 

12. Tartumaal 

13. Valgamaal 

14. Viljandimaal 

15. Võrumaal 

 

KUI T4=1 (HARJUMAAL): 

T5. Millises linnas või vallas Te elate? 

1. Tallinn 

2. Keila linn 

3. Kehra linn 

4. Loksa linn 

5. Maardu linn 

6. Paldiski linn 

7. Saue linn 

8. Aegviidu alev 

9. Kiili alev 

10. Anija vald  

11. Harku vald 

12. Jõelähtme vald 

13. Kiili vald 

14. Kose vald  

15. Kuusalu vald 

16. Lääne-Harju vald (sh endine Keila vald, Padise vald, Vasalemma vald) 

17. Raasiku vald 

18. Rae vald 

19. Saku vald 

20. Saue vald (sh endine Kernu vald ja Nissi vald) 

21. Viimsi vald 
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KUI T5=1 (TALLINN): 

T6. Millises linnaosas Te elate? 

1. Haabersti 

2. Kesklinn 

3. Kristiine 

4. Lasnamäe 

5. Mustamäe 

6. Nõmme 

7. Pirita 

8. Põhja-Tallinn 

 

KUI T4=3 (IDA-VIRUMAAL): 

T7. Millises linnas või vallas Te elate? 

1. Narva linn 

2. Narva-Jõesuu linn (sh endine Vaivara vald) 

3. Kohtla-Järve linn 

4. Jõhvi linn 

5. Kiviõli linn 

6. Püssi linn 

7. Sillamäe linn 

8. Kohtla-Nõmme alev 

9. Alutaguse vald 

10. Jõhvi vald 

11. Lüganuse vald 

12. Toila vald 

 

ÜLEJÄÄNUD MAAKONDADE PUHUL KASUTADA ASULATÜÜBI KAARDISTAMISEL STANDARDSET LINN-MAA JAOTUST 

T8. Milline on Teie kõrgeim lõpetatud haridustase? 

1. Algharidus või alla selle 

2. Põhiharidus 

3. Keskharidus 

4. Keskeri- või kutseharidus (kutsekeskkool, tehnikum) 

5. Kõrgharidus või kraad, k.a. rakendus- ja kutsekõrgharidus 

 

 

OHUTUNNE 

 

KÕIK VASTAJAD 

K1. Kui julgelt Te ennast tunnete või tunneksite, käies üksi oma elurajoonis pärast pimeda saabumist?  

4. Täiesti julgelt 

3. Üsna julgelt 

2. Veidi ebakindlalt 

1. Väga ebakindlalt 

99. Ei oska öelda  
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K2. CAWI: Palun hinnake 7-pallisel skaalal, kuivõrd ohustatuna Teie ja Teie pereliikmed end tunnevad järgmiste situatsioonide poolt.  

CATI: Järgmiseks loen Teile ette rea erinevaid õigusrikkumisi ja ohuolukordi, mis võivad elanike turvalisust ohustada. Palun hinnake 7-pallisel skaalal, 

kuivõrd ohustatuna Teie ja Teie pereliikmed end nendest tunnete? 1 pall tähendab: ei tunne üldse ohtu või ei karda selle pärast; 7 palli tähendab: 

tunnete väga suurt ohtu või kardate väga selle pärast. 

TEGUREID ROTEERIDA!  

  Ei tunne 

üldse 

ohtu/ei 

karda selle 

pärast 

     

Tunnen väga 

suurt 

ohtu/kardan väga 

selle pärast 

Ei oska 

öelda 

1 Tänavakuritegevus, taskuvargused – tänaval aset leidnud õigusrikkumised 

(röövimised, vargused, peksmised vm) 
1 2 3 4 5 6 7 99 

2 Alaealiste vägivallateod/noortekambad – alaealiste poolt üksinda või grupis toime 

pandud vägivaldsed kuriteod (löömine, peksmine, ähvardamine) 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

3 Vargused kodust, suvilast või autost – võõra asja äravõtmine ilma vägivallata selle 

endale jätmise eesmärgil (nt vargus kodust, suvilast, autost,  taskuvargus, 

autovargus vms) 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

4 Lähisuhtevägivald – igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab 

aset inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteistega initiimsuhtes, seadusest 

tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

5 Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis – löömine või peksmine tänaval 

või mujal avalikes kohtades või sellega ähvardamine 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

6 Liiklusega seotud ohud – kiiruseületajad, avariid, joobes juhid jms 1 2 3 4 5 6 7 99 

7 Narkootikumidega seotud kuriteod – narkootikumide ostmine, müümine ja 

vahendamine, samuti narkojoobes toime pandud vägivallasüüteod või 

varavastased süüteod 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

8 Ebaseaduslik ränne; ebaseaduslik riigis viibimine – kolmanda riigi kodanike 

saabumine ja/või viibimine Eestis ilma seadusliku aluseta 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

9 Ebaseaduslik riigis töötamine – kolmanda riigi kodanike töötamine Eestis ilma 

seadusliku aluseta 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

10 Inimkaubandus - inimese kauplemine (lubades head palka või ähvardades) 

eesmärgiga  sundida isikut tegema rasket tööd, osalema seksiäris või 

organidoonorluses Eestis või välismaal 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

11 Salakaubandus (salaalkohol, -suits, salakütus jms) – tollipiiri ülene aktsiisikaupade 

ja eriluba vajavate esemete ebaseaduslik käitlemine 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

12 Merereostus – veereostus ehk vee reostumine on suure hulga saastunud vee 

jõudmine inimtegevuse tagajärjel veekogusse või põhjavette 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

13 Merel, järvel või metsas hätta sattudes jääte politsei ja piirivalve poolse abita 1 2 3 4 5 6 7 99 

14 Internetipettused (internetikelmused, krediitkaardi pettused jms) – interneti 

keskkonnas asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel teiselt isikult raha või 

muu vara petmine 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

15 Arvutikuritegevus – arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud ründed 

(arvutiandmete või ¬–süsteemide kustutamine, varastamine, muutmine või 

süsteemide lukustamine, töö takistamine), samuti nuhkvara, pahavara ja 

arvutiviiruse levitamine jne 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

16 Muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus, sh 

identiteedivargused, illegaalsete asjade müük, pettused jms 
1 2 3 4 5 6 7 

99 

17 Muud internetis või selle abil toime pandud süüteod (ähvardamised, laimamised, 

küberkiusamine vmt) – interneti keskkonnas sotsiaalmeedia või e-kirjade kaudu 

ähvardamine, laimamine, tagakiusamine, samuti alaealiste seksuaalne 

ärakasutamine (pedofiilia, pornograafia) jms 

1 2 3 4 5 6 7 

99 

18 Korruptsioon – riigiasutuses või kohalikus omavalitsuses või nende allasutuses 

töötavale ametnikule raha või muu hüve andmine 
1 2 3 4 5 6 7 

99 
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RAHULOLU POLITSEIGA 

K3 Kuivõrd rahul olete Eesti politsei tööga tervikuna, kas …? 

4. Täiesti rahul 

3. Pigem rahul 

2. Pigem ei ole rahul 

1. Üldse ei ole rahul  

99. Ei oska öelda 

KUI K3=1 VÕI 2 

K3a. Miks Te ei ole rahul, palun põhjendage? ………………….. 

KÕIK VASTAJAD 

K4. Kui hästi Teie arvates politsei suudab Teie elupiirkonnas kuritegevust ohjeldada? 

4. Väga hästi 

3. Küllalt hästi 

2. Mitte eriti hästi 

1. Halvasti 

99. Ei oska öelda  

 
K5 Kuivõrd rahul olete oma elukohas politseinike …? 

  Täiesti 

rahul 

Pigem 

rahul 

Pigem ei 

ole rahul 

Üldse ei 

ole rahul 

Ei oska 

öelda 

1 Ennetustöö läbiviimisega  4 3 2 1 99 

2 Kättesaadavusega  4 3 2 1 99 

3 Tegutsemise tulemuslikkusega 4 3 2 1 99 

4 Tegutsemise kiirusega 4 3 2 1 99 

5 Ametialaste oskustega 4 3 2 1 99 

6 Suhtlemisoskusega 4 3 2 1 99 

7 Välise korrektsusega 4 3 2 1 99 

 

 

ISIKLIK KOKKUPUUDE POLITSEIGA  

K6. Kui näete/näeksite pealt õigusrikkumist, kas teavitate/teavitaksite politseid... 

1. Alati 

2. Sageli 

3. Mõnikord 

4. Harva 

5. Mitte kunagi 

KUI K6=3,4,5  

K7. Miks Te ei teavita (alati) politseid?  ........... 

KÕIK VASTAJAD 

K8. Kas teavitaksite õigusrikkumisest kogukonda läbi sotsiaalmeedia? 

1. Jah, teeksin/teeksite postituse sotsiaalmeediasse 

2. Ei teeks postitust sotsiaalmeediasse 

3. Ma/Te ei kasuta sotsiaalmeediat 

K9a. Millist suhtluskanalit eelistate politseiga suhtlemisel?  ÜKS VASTUS! 

1. Otsekontakt (kohtumised, vastuvõtuajad, üritused) 

2. Veebikonstaabel  

3. Veebikeskkond (www.politsei.ee) 

4. Politsei Facebook 

5. Politsei rakendus (äpp) 

6. E-post 

7. Telefon 

8. Kirja teel (tavapost) 

9. Muu, palun täpsustage: …. 
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K9b. Millisest kanalist saate eelkõige infot politsei ja piirivalve tegevuste kohta? ÜKS VASTUS! 

1. Otsekontaktist ametnikega 

2. Ajalehest, sh digiväljaanded 

3. Televisioonist 

4. Uudisteportaalidest 

5. Sotsiaalmeediast 

6. Raadiost 

7. Sõpradelt-tuttavatelt 

8. Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt politsei.ee 

9. Politsei- ja piirivalveameti infotelefonilt 612 3000 

10. Mujalt, palun täpsustage: ….................... 

K9c. Kas olete viimase 12 kuu jooksul politsei või piirivalve tegevuste kohta ise infot otsinud? 

1. Jah 

2. Ei 

99. Ei oska öelda 

KUI K9c=1: 

K9d. Mille kohta täpsemalt Te info otsisite? 

…………………… 

KÕIK VASTAJAD 

K10. Palun meenutage, kas olete viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud politseinikega või juhtunud nende tegevust kõrvalt nägema? Juhul kui olete 

kokku puutunud nii ise kui kõrvaltnägijana, siis millises situatsioonis viimati? ÜKS VASTUS! 

1. Jah, viimati puutusin/puutusite ise politseinikega kokku- EDASI K11 

2. Jah, viimati puutusin/puutusite politseinikega kokku kõrvaltnägijana (sh liikluses, näinud patrulle tänaval, näinud politsei tegevust kõrvalt, teinud 

väljakutse)- EDASI K12 

3. Ei ole viimase 12 kuu jooksul politseiga kokku puutunud- EDASI K13  

KUI K10=1  (viimati ise) 

K11. Palun täpsustage oma rolli viimases kokkupuutes politseinikega. 

1. Olin/Olite kuriteo või väärteo ohver 

2. Olin/Olite õigusrikkuja või kahtlustatav õigusrikkumises 

3. Muu, palun täpsustage: …………………….. 

KUI K10= 1 ja 2 

K12. Palun täpsustage, kellega oli Teil viimati kokkupuude. Kas... ÜKS VASTUS! 

1. Piirkonnapolitseinikuga  

2. Patrullpolitseinikuga  

3. Noorsoopolitseinikuga 

4. Uurijaga  

5. Kellegi muuga, kellega?....... 

99. Ei oska öelda 

KÕIK VASTAJAD 

K13. Kas olete viimase 12 kuu jooksul langenud kuriteo või väärteo ohvriks? Kui jah, siis kas korduvalt? 

1. Jah, 1 kord 

2. Jah, 2 või enam korda 

3. Mitte ühtegi korda -EDASI K32 

KUI K13=1 

K14. Kas teatasite juhtunust politseile? 

1. Jah 

2. Ei -  EDASI K17 
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KUI K13=2  

K15. Kas teatasite juhtunust politseile? 

1. Jah, kõikidel kordadel 

2. Jah, osadel kordadel 

3. Ei, mitte kordagi -EDASI K17 

KUI K14=1 VÕI K15=1,2 

K16. Millist kanalit kasutasite politseile sündmusest esmaseks teavitamiseks? ÜKS VASTUS! 

1 Läksin/Läksite ise kohale  

2. Kirja teel (tavapost) 

3. Telefon 

4.  E-post  

5. Veebikonstaabel 

6. Veebikeskkond (www.politsei.ee) 

7.  Politsei Facebook 

8. Muu kanal, milline?.... 

 
KUI EI TEATANUD (KÕIGIL JUHTUDEL) POLITSEILE K14=2 või K15=2, 3 

 K17. Miks Te ei teatanud (kõigil juhtudel) juhtunust politseile? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Kahju/süütegu ei olnud eriti suur 

2. Lahendasin/Lahendasite süüteo ise 

3. Ei saanud politseid kätte 

4. Ei julgenud teatada, kartsin/kartsite kättemaksu 

5. Ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi 

6. Muu põhjus, palun täpsustage: …................ 

99. Ei oska öelda  

KUI K13=1 või 2: 

K18. Palun mõelge nüüd kõigile kordadele viimase 12 kuu jooksul, mil langesite kuriteo või väärteo ohvriks. Palun täpsustage, milliste asjaoludega 

sündmus(ed) seotud oli (d). MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

PROGRAMMEERIMISEL KUVADA RASVASES KIRJAS TEKST RASVASELT, ÜLEJÄÄNUD SELGITUS HELEDAMALT 

1. Vargusega – võõra asja äravõtmine ilma vägivallata selle endale jätmise eesmärgil (nt vargus kodust, suvilast, autost,  taskuvargus, 

autovargus vms)  

2. Röövimisega (vargus vägivallaga) – võõra asja vägivallaga äravõtmine selle endale jätmise eesmärgil (nt käekoti, mobiiltelefoni vms vargus) 

3. Väljapressimisega – varalise kasu nõudmine ähvardusega kasutada vägivalda, avaldada häbistavaid andmeid, piirata vabadust või rikkuda 

vara  

4. Lähisuhtevägivallaga – igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on või on varem olnud 

üksteistega initiimsuhtes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses 

5. Füüsilise vägivallaga avalikus ruumis – löömine või peksmine tänaval või mujal avalikes kohtades  

6. Kelmusega – pettuse teel vara või raha omandamine 

7. Interneti- või telefonipettusega (internetikelmused, krediitkaardi pettused jms) – internetikeskkonnas või telefonis asjaoludest ebaõige 

ettekujutuse loomise teel teiselt isikult raha või muu vara petmine  

8. Arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud ründe ohvriks langemisega –  arvuti andmetesse sekkumine, nuhkvara, pahavara ja 

arvutiviiruse levitamine jne 

9. Muude internetis või selle abil toime pandud süütegudega (ähvardamised, laimamised, küberkiusamine, identiteedivargus vmt) –  

interneti keskkonnas sotsiaalmeedia või e-kirjade kaudu ähvardamine, laimamine, tagakiusamine, samuti alaealiste seksuaalne 

ärakasutamine (pedofiilia, pornograafia) jms 

10. Liiklusõnnetusega 

11. Millegi muuga (palun täpsustage):................................... 
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VARGUSED 

KUI K18=1, SIIS KÜSIDA K19-K22 

Nüüd räägime täpsemalt vargustest. 

K19. Palun täpsustage, millist tüüpi vargusega Te viimase 12 kuu jooksul kokku puutusite? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Vargus kodust 

2. Vargust suvilast või maakodust 

3. Vargus tänaval 

4. Vargus sõidukist 

5. Autovargus 

6. Muu vargus, palun täpsustage: ........................... 

K21. Kas teatasite juhtunust politseile? 

1. Jah, kõikidel kordadel 

2. jah, osadel kordadel 

3. Ei, mitte kordagi 

KUI K21 = 2,3 

K22. Miks Te ei teatanud (kõigil juhtudel) vargusest politseile? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Kahju/süütegu ei olnud eriti suur 

2. Lahendasin/Lahendasite ise olukorra 

3. Ei saanud politseid kätte 

4. Ei julgenud teatada, kartsin/kartsite kättemaksu 

5. Ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi 

6. Omasin/Omasite varakindlustust 

7. Muu põhjus, palun täpsustage: … 

99. Ei oska öelda  

 

 

LÄHISUHTEVÄGIVALD 

KUI K18=4, SIIS KÜSIDA K23-K28: 

Nüüd räägime täpsemalt lähisuhtevägivallast. Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, 

kes on või on varem olnud üksteistega initiimsuhtes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses. 

K23. Palun täpsustage, kui tihti olete viimase 12 kuu jooksul lähisuhtes vägivalda kogenud? 

1. Üks kord 

2. 2-3 korda 

3. 4-5 korda 

4. Rohkem kui 5 korda (palun täpsustage, kui mitu korda):……………….. 

K25. Kui mitmel juhul teatasite kogetud lähisuhtevägivallast politseile?  

1. Kõikidel kordadel 

2. Osadel kordadel 

3. Mitte kordagi 

KUI K25= 2,3 

K26. Miks Te ei teatanud (kõigil juhtudel)  lähisuhtevägivallast politseile? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Tekitatud kahju ei olnud suur/vigastused ei olnud rasked 

2. Lahendasin/Lahendasite ise olukorra  

3. Sain/Saite teiselt isikult abi (naaber, sõber, sugulane jne) 

4. Sain/Saite abi teiselt ametiasutuselt (ohvriabi, kriisiabikeskus, sotsiaaltöötaja, lastekaitse jms) 

5. Lahkusin/Lahkusite vägivallatseja juurest 

6. Vägivallatseja lahkus kodust 

7. Ei saanud politseid kätte 

8. Ei julgenud teatada, kartsin/kartsite kättemaksu 

9. Tunnen/Tunnete, et olin/olite juhtunus ise süüdi/põhjustasin/põhjustasite oma käitumisega partneri vägivaldse reaktsiooni 

10. Lähisuhtevägivald on peresisene asi 

11. Ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi 

12. Muu põhjus, palun täpsustage: … 

99. Ei oska öelda  
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KUI K26 = 2 

K27. Märkisite/Ütlesite, et lahendasite olukorra ise. Kuidas Te olukorra ise lahendasite? 

......... 

KUI K25=1,2  

K28. Kui teavitasite politseid lähisuhtevägivallast, siis kas saite politsei kaudu abi? 

1. Jah 

2. Ei 

 

 

VEEBI TEEL TOIME PANDUD SÜÜTEOD JA PETUKÕNED 

KUI K18=7,8,9, SIIS KÜSIDA K29-K31 

Nüüd räägime täpsemalt internetis aset leidnud või interneti teel toime pandud süütegudest ning petukõnedest. 

K29. Palun täpsustage, milliste rikkumistega olete internetis või telefoni teel viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Kiusamine või laimamine sotsiaalmeedias või e-posti kasutades 

2. Ähvardamine sotsiaalmeedias või e-posti teel  

3. Nõusolekuta fotode postitamine sotsiaalmeedias 

4. Paroolide lekkimine või vargus läbi organiseeritud rünnaku ettevõtte või teenusepakkuja vastu  

5. Minu/Teie paroolide kasutamine meilide lugemiseks/sotsiaalmeedia külastamiseks 

6. Minu/Teie meili või sotsiaalmeedia konto kasutamine petukirjade saatmiseks  

7. Ostu- ja müügiportaalides petta saamine, nt ei saanud kaupa kätte 

8. Minu/Teie pangaandmete või krediitkaardi andmete kasutamine ilma loata ostude sooritamiseks  

9. Krediitkaardi ja/või pangaandmete vargus 

10. Suhtlusportaalides raha väljapressimine  

11. Viirusrünne arvutisüsteemide vastu 

12. Õngitsemine või andmepüük (moodus arvutikasutajatelt välja petta isiklikku või finantsalast teavet petturlusega seotud meilisõnumiga, kus 

manuses  kaasalisatud faili avades või meilis oleval lingil klikates suunatakse kasutaja võltsitud veebisaidile) 

13. Petukõne näiliselt autoriteetselt isikult (nt pangast) 

14. Investeerimispettus 

15. Muu, palun täpsustage:…. 

K30. Kas teatasite internetis aset leidnud süütegudest või petukõnedest politseile? 

1. Jah  

2. Ei 

KUI K30=2 

K31. Miks Te ei teatanud internetis toime pandud süüteost või petukõnest politseile? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Kahju/süütegu ei olnud eriti suur 

2. Lahendasin/Lahendasite süüteo ise 

3. Ei saanud politseid kätte 

4. Ei julgenud teatada, mul oli/tundsite häbi 

5. Polnud veendunud, kas tegu on õigusrikkumisega  

6. Ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi 

7. Muu põhjus, palun täpsustage … 

99. Ei oska öelda  
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RAHULOLU PIIRIVALVURITEGA 

 

KÕIK VASTAJAD 

Nüüd esitame mõned küsimused seoses piirvalvuritega. 

K32. Palun meenutage, kas olete viimase 12 kuu jooksul kokku puutunud piirivalvuritega või juhtunud nende tegevust kõrvalt nägema? 

1. Jah, iganädalaselt  

2. Jah, igakuiselt  

3. Jah, harvem kui igakuiselt 

4. Ei ole kokku puutunud - EDASI-K39 

KUI K32=1, 2, 3 

K33. Kuivõrd rahul olete piirivalvurite …? 

  Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda 

1 tööga üldiselt 4 3 2 1 99 

2 kättesaadavusega  4 3 2 1 99 

3 tegutsemise tulemuslikkusega 4 3 2 1 99 

4 ametialaste oskustega 4 3 2 1 99 

5 suhtlemisoskusega 4 3 2 1 99 

6 välise korrektsusega 4 3 2 1 99 

 

KUI HINDAB K33 MÕNDA ASPEKTI HINDEGA 1 VÕI 2: Märkisite/Mainisite, et Te pole mõne eelnevalt nimetatud valdkonnaga piirivalvurite puhul rahul. 

Palun põhjendage, miks Te pole rahul.  

………………….. 

KUI K32 = 1,2,3 

K34. Millises situatsioonis Te viimati piirivalvega kokku puutusite? Kui kokkupuuted on iganädalased, siis palun märkige/öelge, mis situatsioonis 

enamasti kohtute. ÜKS VASTUS! 

1. Piiriületaja 

2. Merepääste situatsioonis 

3. Piiriveekogudel (nt Eesti-Vene piir) viibimine 

4. Olin/Olite õigusrikkuja või kahtlustatav õigusrikkumises 

5. Muu situatsioon 

KUI K32= 1,2,3 

K35.Millises piiripunktis enamasti kokkupuude oli? ÜKS VASTUS!  

Põhja-Eesti piirkond 

1. Tallinna – 1 piiripunkt (Tallinna lennujaam) 

2. Tallinna – 2 piiripunkt (Meeruse sadam) 

3. Tallinna – 3 piiripunkt (Bekkeri sadam) 

4. Tallinna – 4 piiripunkt (Vene- Balti sadam) 

5. Tallinna – 5 piiripunkt (Paljassaare sadam)  

6. Tallinna - 6 piiripunkt (Lahesuu sadam) 

7. Tallinna – 8 piiripunkt (Noblessneri) 

8. Tallinna – 10 piiripunkt (Patareisadam) 

9. Tallinna – 11 piiripunkt (Vanasadam) 

10. Tallinna – 12 piiripunkt (Pirita sadam)  

11. Tallinna –  14 piiripunkt (Kakumäe sadam) 

12. Tallinna – 13 piiripunkt (Linnahalli helikopteriterminal) 

13. Paldiski – 1 piiripunkt (Paldiski Põhjasadam) 

14. Paldiski – 2 piiripunkt (Paldiski Lõunasadam) 

15. Miiduranna piiripunkt (Miiduranna sadam) 

16. Muuga piiripunkt (Muuga sadam) 

17. Loksa piiripunkt (Loksa sadam) 

18. Ämari piiripunkt (Ämari lennujaam) 

Lõuna-Eesti piirkond 

19. Koidula piiripunkt 

20. Koidula raudtee piiripunkt (Koidula raudteejaam) 

21. Luhamaa piiripunkt 

22. Mehikoorma teenistuskoht 

23. Piusa kordon 
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24. Praaga piiripunkt 

25. Saatse kordon 

26. Saatse piiripunkt (Saatse–Petseri maantee) 

27. Tartu-1 piiripunkt (Tartu lennujaam) 

28. Varnja teenistuskoht 

29. Värska teenistuskoht 

Ida-Eesti piirkond 

30. Kunda piiripunkt (Kunda sadam) 

31. Mustajõe teenistuskoht 

32. Narva kordon 

33. Narva raudtee piiripunkt (Narva raudteejaam) 

34. Narva – 1 piiripunkt (Tallinna–Narva maantee) 

35. Narva – 2 piiripunkt (Narva, Kose tänav) 

36. Narva-Jõesuu piiripunkt (Narva-Jõesuu sadam) 

37. Narva-Jõesuu teenistuskoht 

38. Punamäe teenistuskoht 

39. Sillamäe sadama piiripunkt 

40. Vasknarva kordon 

41. Vergi piiripunkt (Vergi sadam) 

Lääne-Eesti piirkond 

42. Dirhami piiripunkt (Dirhami sadam) 

43. Heltermaa piiripunkt (Heltermaa sadam) 

44. Kuivastu piiripunkt (Kuivastu sadam) 

45. Kuressaare – 2 piiripunkt (Kuressaare lennujaam) 

46. Kärdla piiripunkt (Kärdla lennujaam) 

47. Lehtma piiripunkt (Lehtma sadam) 

48. Mõntu piiripunkt(Mõntu sadam) 

49. Pärnu – 1 piiripunkt (Pärnu lennujaam) 

50. Pärnu – 2 piiripunkt (Pärnu sadam) 

51. Rohuküla piiripunkt (Rohuküla sadam) 

52. Roomassaare piiripunkt (Roomassaare sadam) 

53. Saaremaa sadama piiripunkt (Saaremaa sadam) 

54. Veere piiripunkt (Veere sadam) 

55. Virtsu piiripunkt (Virtsu sadam) 

 

56. Muu, palun täpsustage:…….. 

99. Ei oska öelda 

 

 

PIIRIÜLETAMINE 

KUI K34 =1 (piiriületaja) 

K36. Kuivõrd rahul olete…  

  Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole 

rahul 

Üldse ei ole rahul Ei oska öelda 

1 piiriületuse kiirusega piiripunktis 4 3 2 1 99 

2 piiriületuse korraldusega piiripunktis 4 3 2 1 99 

 

 

RAHULOLU PPA teenindusega 

KÕIK VASTAJAD 

K39. Kas Te olete taotlenud viimase 12 kuu jooksul uut isikut tõendavat dokumenti?  

1. Jah 

2. Ei – EDASI-K44 

KUI K39 = 1 

K40. Kuidas esitasite uue dokumendi taotluse?  

1. Teeninduses kohapeal 

2. Politsei iseteeninduses (e-taotluskeskkond) 

3. E-posti teel 

4. Tavaposti teel või välisesinduses 
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KUI K40 = 1,3,4 

K41. Mis põhjusel Te ei kasutanud politsei iseteenindust (e-taotluskeskkonda)? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

1. Ei saa internetti kasutada 

2. Ei ole arvutit 

3. Ei oska arvutit kasutada 

4. Ei oska iseteenindust kasutada 

5. Tahtsin/Tahtsite teenindussaali tulla 

6. Ei ole kuulnud iseteeninduse võimalusest 

7. Seal ei saa teha dokumenti, mida mul/Teil on vaja 

8. Ei saa pangaülekannet teha, pean/peate sularahas maksma 

9. Ei julge iseteenindust kasutada 

10. Muu põhjus, palun täpsustage 

KUI K40 = 1 

K42. Millises teeninduses esitasite dokumenditaotluse?  

1. Tallinn Tammsaare 

2. Tallinn Pinna 

3. Tallinn Kolde  

4. Keila 

5. Tartu  

6. Narva 

7. Jõhvi 

8. Pärnu 

9. Rakvere 

10. Viljandi 

11. Kuressaare 

12. Jõgeva 

13. Põlva 

14. Võru 

15. Valga 

16. Haapsalu 

17. Paide 

18. Rapla 

19. Kärdla 

KUI K39=1 

K43. Kuivõrd rahul olete PPA klienditeenindusega dokumendi taotlemisel? 

4. Täiesti rahul 

3. Pigem rahul 

2. Pigem ei ole rahul 

1. Üldse ei ole rahul 

99 Ei oska öelda 

KUI K43 = 2,1 

K43a. Miks Te ei ole rahul, palun põhjendage? ………………….. 

KÕIK VASTAJAD 

K44. Kas oleksite isikut tõendavat dokumenti taotledes nõus tasuma suuremat riigilõivu, kui saaksite dokumendi mugavamalt kätte (nt kodu lähedal, 

endale valitud asukohas ja ajal jms)? 

1. Jah, oleksin/oleksite valmis tasuma rohkem mugavama teenuse saamiseks 

2. Ei ole nõus rohkem tasuma 

Kui 44=1 

K44a. Kui palju oleksite nõus tasuma senisest rohkem riigilõivu, et taotletud dokumendid kätte saada mugavamalt: kas kodu lähedalt või mujalt endale 

sobivast asukohast? Kas oleksite nõus tasuma lisaks…: 

1. Kuni 5 eurot 

2. Kuni 10 eurot 

3. Kuni 15 eurot 

4. Üle 15 euro 



 12

 

ENNETUSTÖÖ 

 

KÕIK VASTAJAD 

K45. Kui oluliseks Te peate, et Eesti politsei täidaks süütegude ennetaja rolli ? 

4. Väga oluliseks 

3. Pigem oluliseks 

2. Pigem mitteoluliseks 

1. Üldse mitte oluliseks-EDASI K47 

99. Ei oska öelda  

 
K46: Millisel moel peaks politsei eelkõige ennetustööd tegema? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

 Politsei ennetustöö – teadus- ja tõenduspõhine koostöötegevus, mille eesmärk on hoida ära või lahendada probleeme.  

1. Loengute ja koolituste korraldamine koolides ja lasteaedades 

2. Teavituskampaaniate läbiviimine 

3. Infomaterjalide ja voldikute levitamine  

4. Info jagamine läbi meedia (televisioon, raadio, internet) 

5. Tegelemine probleemsete sihtgruppidega  

6. Osalemine kogukondlikel kokkusaamistel, nagu korteriühistute või muude organisatsioonide koosolekud 

7. Osalemine avalikel üritustel ja seal info levitamine 

8. Osalemine võrgustikutöös kohalikul tasandil (koostöö lastekaitsega, eripedagoogidega, sotsiaaltöötajatega, kriminaalhooldusametnikega) 

9. Muul viisil (Millisel, palun täpsustage:) ………………………. 

99. Ei oska öelda   

 

KÕIK VASTAJAD 

K47. Mida alljärgnevast olete enda ja oma vara kaitseks viimase 12 kuu jooksul teinud? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

CATI: LUGEGE ETTE NING LASKE VASTAJAL IGA VARIANDI KOHTA ÖELDA KAS JAH VÕI EI 

1. Sõlminud kindlustuslepingu (või oman/omate kindlustust) 

2. Palunud naabril oma kodul silm peal hoida 

3. Liitusin või kuulun/Liitusite või kuulute naabri-/naabrusvalve sektorisse  

4. Paigaldanud/on olemas turvauks ja turvalukud 

5. Paigaldanud eluasemele füüsilisi piirdeid 

6. Võtnud/oman/Võtnud/omate valvekoera 

7. Käinud enesekaitsekursustel 

8. Ostnud/oman/Ostnud/omate pisar- või pipragaasi 

9. Paigaldanud/on olemas valveseadmed 

10. Olen sõlminud/oman/Olete sõlminud/omate lepingut turvafirmaga 

11. Olen ostnud/oman/Olete ostnud/omate tulirelva enese ja/või vara kaitseks 

12. Vahetanud regulaarselt seadmete ja kontode paroole, kasutanud keerulisi paroole (nt salalauseid)  

13. Kasutanud erinevaid paroole iga keskkonna ja konto jaoks  

14. Olen/Olete paroolid pähe õppinud  

15. Pole jaganud enda paroole teiste inimestega  

16. Avalikes kohtades varjanud oma ekraani paroolide/PIN-koodi sisestamisel  

17. Muu, palun täpsustage:…………….. 

18. Pole midagi teinud 

KÜSIDA AINULT CATI PUHUL: K48. Kas Te kasutate internetti? 

1. Jah 

2. Ei 
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KÜSIMUS K49 KÜSIDA KÕIGILT VEEBIS VASTAJATELT NING NENDELT TELEFONIS VASTAJATELT, KES KASUTAVAD INTERNETTI (K48=1 ): 

K49. Järgnevalt mõelge palun oma tegevustele internetis. Mida alljärgnevat olete enda ja oma vara kaitseks viimase 12 kuu jooksul teinud? MÄRKIGE 

KÕIK SOBIVAD VASTUSED! 

CATI: LUGEGE ETTE NING LASKE VASTAJAL IGA VARIANDI KOHTA ÖELDA KAS JAH VÕI EI 

1. Installeerinud viirusetõrje (arvutid, nutiseadmed jne) 

2. Kustutanud ära kahtlased e-kirjad ja/või kontrollinud nende tausta muu suhtluskanali kaudu (nt helistades isikule, kellelt e-kiri tuli)  

3. Pole avanud kahtlaseid linke või manuseid  

4. Veebioste tehes kontrollinud kauplejate tausta  

5. Krediitkaardi andmeid sisestades kontrollinud veebilehe usaldusväärsust  

6. Pole jaganud enda kohta detailset infot sotsiaalmeedias (nt reisi aeg, koduaadress, isikukood)  

7. Pole jaganud oma kontaktandmeid tundmatutele isikule suhtlusvõrgustikes  

8. Muu, palun täpsustage: ….................... 

9.  Pole midagi teinud 

 

TAUSTATUNNUSED 

 

KÕIK VASTAJAD 

T9. Mis on Teie emakeel? 

1. Eesti 

2. Vene 

3. Muu 

T10. Mis riigi kodakondsus Teil on? VÕIB MITU VASTUST! 

1. Eesti 

2. Vene 

3. Muu riigi 

4. Määratlemata kodakondsus 

T11. Milline järgnevatest sotsiaalmajanduslikest seisunditest Teid põhiliselt iseloomustab? ÜKS VASTUS! 

1. Töötav  

2. Õpilane/tudeng 

3. Töötav õpilane/tudeng 

4. Töötu 

5. Rasedus- või lapsehoolduspuhkusel 

6. Kodune 

7. Pensionär 

8. Töötav pensionär 

9. Töövõimetu 

10. Muu, palun täpsustage: ....... 

T12. Kui Teie leibkonnas elab lapsi, siis millises vanuses lapsed on?  

KUI VASTAJA ON 15-17-AASTANE, SIIS KUVAGE SELGITUS: Arvestage vastamisel ka iseennast. VÕIB MITU VASTUST! 

1. Ei ole lapsi 

2. Kuni 6-aastased 

3. 7-10-aastased 

4. 11-17-aastased 

 

Täname Teid vastamast! 


