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Sissejuhatus 
Avaliku arvamuse uuringu eesmärk oli kaardistada elanike kokkupuude politseinike ja piirivalvuritega 

ning rahulolu nende töö erinevate aspektidega (sh päästeabi vajadus ja rahulolu päästeabi 

teenusega, rahulolu piiriületuse kiiruse ja korraldusega). Samuti kaardistati süüteoohvriks langemist 

ja sellest politseile (mitte-)teatamist ja elanike ohutunnet erinevate ohuallikate suhtes. Uue teemana 

käsitleti uuringus vabatahtlikke – elanike teadlikkust ja hoiakut abipolitseinikesse ja vabatahtlikesse 

merepäästjatesse, elanike avatust/valmisolekut ise vabatahtlikuks hakata.  

Avaliku arvamuse ja rahulolu-uuringuid on võimalik kasutada strateegiliste eesmärkide seadmiseks ja 

nende mõõtmiseks, arengukavade, tegevuskavade jm koostamiseks. Rahulolu mõõtmine annab 

võimaluse saada tagasisidet organisatsiooni tööle – tehtud valikutele ja otsustele, mille osas kinnitust 

saada või mille osas muudatusi teha.  

Analüüs on koostatud ajavahemikus 27.05 kuni 09.07.2013 elanikkonna seas läbiviidud küsitluse 

põhjal. Küsitluses osales 3 850 elanikku vanuses 15-74 üle Eesti (v.a Politsei- ja Piirivalveameti enda 

töötajad). Alates PPA loomisest on tegemist neljanda arvamusuuringuga, mis on teostatud sarnase 

metoodikaga. Sarnast iga-aastast arvamusuuringut politseis on läbiviidud alates 2002. aastast. 

Arvamusuuringu ülevaade on jaotatud kuueks osaks – ülevaade uuringu läbi viimise metoodikast, 

lühiülevaade peamistest tulemustest, elanike rahulolu politseinike ja piirivalvurite tööga, turvatunne, 

ohvriks langemine ning viimane osa käsitleb vabatahtlikku tegevust. 

Tulemused on esitatud nii Eesti, prefektuuride kui politseijaoskondade lõikes. Üldiselt on andmeid 

võrreldud 2012. aasta ja kolme varasema aasta keskmisega, võimalusel on võrreldud ka pikemaid 

perioode. 

Küsitluse viis läbi Eesti Uuringukeskus OÜ koostöös Norstat Eesti AS-ga. 

 

Töös kasutatavad lühendid: 

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet 

pj – politseijaoskond – kui kasutad seda lühendit, jäta siia 

PP – Põhja prefektuur – kui kasutad seda lühendit, jäta siia 

3a. keskmine – kolme varasema aasta keskmine 
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1. Metoodika  

1.1  Sihtrühm ja valim 

Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15-74. Statistikaameti 

andmetel elas 01.01.2013 seisuga Eestis 1 286 479 elanikku (arvestades rännet). Küsitluses osales 3 

850 inimest, kes jagunesid politseijaoskondade vahel. Uuringutulemused on laiendatavad Eesti 

elanikkonnale. 

Valimi jaotus (tegelik küsitletute arv): 

Politseijaoskond   Muud tunnused  

Tallinna linn   Mees 1 796 

Lõuna politseijaoskond  300  Naine 2 054 

Ida politseijaoskond  200    

Kesklinna politseijaoskond  300  15-34 1 303 

Ida-Harju politseijaoskond  175  35-49 1 037 

Lääne-Harju politseijaoskond  175  50-74 1 511 

Kärdla politseijaoskond  175    

Jõhvi politseijaoskond  175  Eestlane 2 709 

Narva politseijaoskond  200  Mitte-eestlane 1 141 

Jõgeva politseijaoskond  175    

Paide politseijaoskond  175  Linn 2 678 

Haapsalu politseijaoskond  175  Maa 1 172 

Rakvere politseijaoskond  175 

Põlva politseijaoskond  175 

Pärnu politseijaoskond  200 

Rapla politseijaoskond  175 

Kuressaare politseijaoskond  175 

Tartu politseijaoskond  200 

Valga politseijaoskond  175 

Viljandi politseijaoskond  175 

Võru politseijaoskond  175 

KOKKU  3850 

 

Kvoodid olid küsitluses seatud politseijaoskonnale, vanusele, soole, rahvusele ja asulatüübile 

(linn/maa). Andmed on kaalutud kvootide järgi. Andmete usalduspiiriks on 90%. 
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1.2  Meetod ja läbiviimise protseduur 

Küsitlusmeetod oli telefoniintervjuu (CATI – computer-assisted telephone interviewing). Küsitluses 

kasutatid noore mehe reeglit, et tagada kõige raskemini kättesaadava sihtrühma osalus. 

Ankeedi algus kvootidega oli programmeeritud keskkonnas In2itive ning ankeedi põhiosa 

veebiküsitluse keskkonnas Conformit. Ankeeti testiti korduvalt nii projektijuhi, programmeerijate, 

küsitlusjuhi ja ka piloodina küsitlejate poolt. 

Andmete kvaliteedikontrolli viidi läbi jooksvalt küsitlemise käigus. 

Pooled kõnedest tehti lauatelefonidele (50%) ja pooled mobiiltelefonidele. Spetsiaalne tarkvara valis 

Eestis kasutuses olevate numbrivahemike numbreid juhuslikult nii tava- kui mobiiltelefonidele. 

Küsitluse viisid läbi kvalifitseeritud intervjueerijad (kokku 40 küsitlejat), kes olid eelnevalt läbinud 

koolituse (nii üldise kui PPA arvamusuuringu kohta). Kõnesid tehti erinevatel nädalapäevadel ja 

kellaaegadel – tööpäeva õhtuti kell 16-20 ja nädalavahetustel kell 10-20. 

Selleks, et läbi viia 3 850 intervjuud, tehti kokku 27 795 kõnet. Kõnede statistika ja intervjuust 

keeldumise põhjustest ülevaade: 

Kõnede statistika N % 

Intervjuu 3 850 13,9% 

Ei sobi uuringusse vanuse tõttu (noorem kui 15, vanem kui 74) 3 441 12,4% 

Kvoot täis (elukoha, vanuse, soo või rahvuse kvoot) 5 158 18,6% 

Telefon ei tööta, katkestas kõne 2 544 9,2% 

Kokkulepe tagasihelistamiseks 38 0,1% 

Keeldumine  12 764 45,9% 

KOKKU tehtud kõnede arv 27 795  

 

Keeldumiste põhjused N % 

Pole aega, intervjuu liiga pikk 4 928 49,3% 

Ei taha, ei soovi, teema ei paku huvi 3 228 32,3% 

Lõpetab kõne, põhjus teadmata, katkenud intervjuu 542 5,4% 

Füüsilised probleemid – ei kuule, ebaadekvaatses olekus, haige jms 575 5,8% 

Puhkusel, reisil, pole intervjueerimisperioodil kättesaadav 625 6,3% 

Keeleprobleemid  38 0,4% 

Ei ela Eestis 50 0,5% 

 

Küsitluse meeskond: 

Uuringujuht, vastutav isik – Jon Ender (Eesti Uuringukeskus OÜ) 

Küsitlusjuht – Tiina Tammemäe (Norstat Eesti AS) 

40 küsitlejat  

Lahtiste vastuste kategoriseerija – Ingel Kadarik  

Standardtabelite koostaja – Indrek Soidla 



 

2. Ülevaade prefektuuridest ja regioonide iseärasustest 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Noorte meeste osakaal – mehed vanuses 15-29, osakaal elanikkonnast (Statistikaamet, andmed seisuga 01.01.2013) 

Töötute osakaal tööjõust – maakondade keskmine (Töötukassa statistika, andmed seisuga 30.06.2013) 

Keskmine sissetulek – bruto, eurodes, maakondade keskmine (Statistikaameti andmed seisuga I kvartal 2013) 

Suhtelise vaesuse määr – Laekeni indikaator - isikute osakaal, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam, maakondade keskmine (2011)  

Pindala – osakaal kogu Eesti territooriumist 

Kuritegevuse osakaal – osakaal kõikidest registreeritud kuritegudest, territooriumi järgi, periood 2013 I poolaasta (PPA, ALIS, andmed seisuga 26.07.2013) 

Joonis 1. Eesti elanikkonna jaotus prefektuuride lõikes 
(%) (Statistikaameti andmed seisuga 01.01.2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Allikas: PPA, ALIS. Andmed seisuga 04.02.2014, periood 2013 I poolaasta (registreeritud kuriteod) 

** 6 hinnatud aspekti keskmine 

*** 12 hinnatud aspekti keskmine (sh arvutikuritegevus ja korruptsioon) 

Prefektuurides, kus kuritegevuse määr 

10 000 elaniku kohta* on kõrgem (Põhja ja 

Ida prefektuuris), on ka madalam rahulolu 

politseinikega üldiselt**. Samuti on nendes 

kahes prefektuuris kõrgem ohutunde 

indeks*** 

Joonis 2. Kuritegevuse määr 

10 000 elaniku kohta* 

prefektuuride lõikes 
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3. Rahulolu politseinike ja 

piirivalvurite tegevusega 
Peatükk käsitleb elanike rahulolu piirkonna politseinike ja piirivalvuritega. Vastajad hindasid rahulolu: 

… tööga üldiselt 

… tegutsemise tulemuslikkusega 

… tegutsemise kiirusega (v.a piirivalvurite puhul) 

… ametialaste oskustega 

… suhtlemisoskusega 

… välise korrektsusega 

Politseinike puhul on analüüsis lähtutud vastaja elukohast (millise jaoskonna/prefektuuri 

teeninduspiirkonnas elab) ning piirivalvurite puhul kokkupuute kohast. Peatükk 3.1 (rahulolu 

politseinikega) hõlmab kogu valimit, 3.2 hõlmab nende hinnanguid, kes olid politseinikega 

kokkupuutunud (kas isiklikult või näinud nende tegevust kõrvalt) ning 3.3 (rahulolu piirivalvuritega) 

hõlmab nende rahulolu hinnanguid, kes olid piirivalvuritega kokku puutunud viimase 12 kuu jooksul.  

Päästeabi teenusega rahulolu küsiti nendelt vastajatelt, kellel endal või tema pereliikmetest oli 

merel, piiriveekogul või metsas politsei- või piirivalvepoolset päästeabi vaja. Piiriületuse teenusega 

rahulolu küsiti vaid nendelt, kes olid piirivalvuritega kokku puutunud piiriületuse situatsioonis (viimati 

või enamasti). 

Analüüsis on koondatud täiesti ja pigem rahule jäänute hinnangud ning pigem ja üldse mitte rahule 

jäänute hinnangud.  

3.1 Rahulolu politseinikega (kaasatud kogu valim) 

3.1.1 Rahulolu politseivaldkonnaga üldiselt 

Läbi aastate on elanikud politseinike töö erinevatest hinnatavatest aspektidest kõige enam rahul 

politseinike välise korrektsusega – 2013. aastal oli sellega rahul 87% elanikkonnast. Välisele 

korrektsusele järgnes rahulolu politseinike tööga üldiselt (75%). Mõlema aspektiga rahulolu oli 

keskmisest oluliselt kõrgem.  

Keskmise rahuloluhinnangu sai suhtlemisoskus (72%). 

Kõige madalama rahulolu hinnangu sai tegutsemise kiirus (56%). Keskmisest oluliselt madalamalt 

hinnati ka rahulolu politseinike ametialaste oskustega (61%) ja tegutsemise tulemuslikkust (67%). 

Kõikide hinnatud aspektide keskmine rahulolumäär oli 70% - aasta varem oli näitaja sama. 

Võrreldes varasema 3a. ja 5a. keskmisega on rahulolu näitaja oluliselt  kõrgem (+3% mõlema 

puhul).  
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2008 - 2010. aastal püsis kuue politseinike tööga seotud aspekti keskmine rahulolu määr samal 

tasemel (67%). 2011. aastal langes keskmine rahulolu 3%, kuid tõusis seejärel 2012. aastal 

varasemast tasemest kõrgemale, mis jäi 2013. aastal püsima (70%). 

Võrreldes aasta varasemaga on oluliselt langenud elanike rahulolu politseinike välise korrektsuse 

ja ametialaste oskustega. Teiste näitajate puhul muutused ei ole statistiliselt olulised – rahulolutase 

on jäänud samaks. 

Võrreldes varasema 3a. keskmisega on oluliselt kasvanud rahulolu enamus hinnatud aspektidega – 

nii politseinike tööga üldiselt, suhtlemisoskusega, tegutsemise tulemuslikkuse ja kiirusega. 

Rahulolijate osakaal on jäänud samaks politseinike ametialaste oskuste ja välise korrektsuse puhul. 

 

Joonis 1. Rahulolu politseinike tööga ja sellega seotud aspektidega 

 

3.1.2 Rahulolu politseinike tööga 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tööga? 

Politseinike tööga jäi rahule kolmveerand (75%) elanikkonnast, rahulolematuid oli ca kümnendik 

(11%). Väga rahule jäänuid oli 19% ja pigem rahule jäänuid 57%. Neid, kes üldse rahule ei jäänud, oli 

marginaalselt (2%). Võrreldes aasta varasemaga ei ole rahulolijate ja rahulolematute osakaalus 

olulisi muutuseid toimunud, võrreldes varasema 3a. keskmisega on rahulolijate osakaal oluliselt 

kasvanud. 

Rahulolu tööga oli välise korrektsuse järel teisena elanike poolt kõige paremini hinnatud aspekt. 

67% 67% 64% 70% 70% 



 12 

 

Joonis 2. Rahulolu politseinike tööga 

 

Nagu 2012. aastal, oli ka 2013. aastal prefektuuride lõikes rahulolijaid keskmisest oluliselt enam 

Lääne (82%) ja Lõuna (79%) prefektuuris, keskmisest vähem Põhja (69%) ja Ida prefektuuris (66%). 

Võrreldes nii 2012. aasta kui varasema 3a. keskmisega ei ole rahulolu näitajad oluliselt muutunud – 

prefektuuridest võib välja tuua Lääne prefektuuri, kus võrreldes 2012. aastaga kasvas rahulolu 

mõnevõrra (3%) ja võrreldes varasema 3a. keskmisega 4%.  

Joonis 3. Rahulolu politseinike tööga prefektuuride lõikes 

 

Veidi enam kui pooltes politseijaoskondades rahulolijate osakaal võrreldes eelmise uuringuga kasvas. 

Rahulolu kasvas kõige enam  Lääne-Harju (+6%) ja Kuressaare (+4%) politseijaoskonnas. Rahulolnute 

osakaal kasvas nii rahulolematute arvelt kui ka nende arvelt, kes hinnangut politsei tööle anda ei 

osanud. Rahulolu langes kõige enam  Ida-Harju (-8%), Paide ja Võru (mõlemas -5%) pj-s.  

Sarnaselt eelmisele uuringule oli rahulolijaid kõige enam Kuressaare ja Kärdla pj-s ning 

rahulolematuid kõige enam narva ja Jõhvi pj-s. Lisaks Narva ja Jõhvi pj-le on rahulolu madalam ka Ida-

Harju ja Paide pj-s.  

n=3850 

n=3850 
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Suuremad muutused toimusid võrreldes kolme varasema aasta keskmisega Paide ja PP Ida pj-s, kus 

rahulolijate osakaal vähenes (vastavalt -8% ja -5%) ja rahulolematute osakaal kasvas Paide pj-s (+5%) 

ning PP Ida pj-s suurenes hoopis nende osakaal, kes hinnangut anda ei osanud (+5%).  Nii Jõhvi kui 

Viljandi pj-s vähenes rahulolematute osakaal (vastavalt -4% ja -5%) – esimese puhul ei toonud see 

kaasa rahulolu kasvu, vaid vähendas seda (-1%) ja suurenes nende osakaal, kes hinnangut anda ei 

osanud (+5%). Viljandi pj-s suurenes mõnevõrra rahulolijate osakaal (+3%) kui ka hinnangut mitte 

anda osanute osakaal (+2%).  
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Joonis 4. Rahulolu politseinike tööga politseijaoskondade lõikes 
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3.1.3 Rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tegutsemise tulemuslikkusega? 

Politseinike tegutsemise tulemuslikkusega jäi rahule 67%, rahulolematuid oli 12%. Sealhulgas 15% 

oli väga rahul ning 51% pigem rahul. Üldse ei olnud rahul marginaalne osa elanikest (3%). Võrreldes 

2012. aastaga ei ole elanike hinnangud politseinike tegutsemise tulemuslikkusele muutunud. 

Võrreldes varasema 3a. keskmisega on aga rahule jäänuid 2013. aastal oluliselt rohkem (+4%) – 

kasv on toimunud nende elanike arvelt, kes varasemalt antud aspekti hinnata ei osanud (st 

rahulolematute osakaal ei ole muutunud).  

 
Joonis 5. Rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega 

 

Prefektuuride lõikes oli rahulolijate osakaal suurim Lõuna (72%) ja Lääne (71%) prefektuuris – 

nendes prefektuurides oli rahulolu keskmisest ka oluliselt kõrgem. Kõige madalam oli rahulolu Ida 

prefektuuris (57%) – nii Ida kui Põhja (62%) prefektuuris oli rahulolijate osakaal ka keskmisest 

oluliselt madalam. Kõige enam rahulolematuid (keskmisest enam) oli ülekaalukalt Ida prefektuuris 

(22%) – ligi kaks korda enam kui teistes prefektuurides. Rahulolematuid oli keskmisest oluliselt 

vähem Lääne prefektuuris (9%). Võrreldes 2012. aastaga on Lääne prefektuuris rahulolijate osakaal 

mõnevõrra vähenenud (-3%), samas rahulolematute osakaal ei ole muutunud. Samuti on vähenenud 

mõnevõrra rahulolijate osakaal Ida prefektuuris (-5%) ning mõnevõrra kasvanud rahulolematute 

osakaal (+3%). Võrreldes varasema 3a. keskmisega on nii Lõuna kui Lääne prefektuuris rahulolu 

kasvanud (vastavalt +5% ja +3%). 

n=3850 
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Joonis 6. Rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega prefektuuride lõikes 

 

Umbes 2/3 politseijaoskondades rahulolijate osakaal võrreldes 2012. aastaga vähenes – kõige enam 

Paide ja Kärdla pj-s (vastavalt -14% ja -11%). Rahulolijate osakaal vähenes nii rahulolematute kui ka 

hinnangut mitte anda osanute osakaalu suurenemisel. Rahulolijate osakaal kasvas kõige enam Jõgeva 

ja Haapsalu pj-s (mõlemas +4%).  

Kõige enam oli rahulolijaid Kärdla, Kuressaare ja Jõgeva pj-s, eelmises uuringus oli Jõgeva asemel 

Paide pj. Sarnaselt eelmisele uuringule oli kõige enam rahulolematuid Narva ja Jõhvi pj-s. Lisaks 

viimastele oli rahulolijaid vähem ka Paide, Valga ja Rakvere politseijaoskondades.  

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on rahulolijate osakaal üle poolte pj-s kasvanud  või 

jäänud samaks (nt Viljandi, Valga ja Rapla pj-s) -  kõige enam on kasvanud Jõgeva pj-s (+10%). 

Rahulolijate osakaal on vähenenud kõige enam Paide ja Narva pj-s (mõlemas -7%) ja nendes 

jaoskondades rahulolematute osakaal ka kasvas kõige enam (vastavalt +7% ja +6%). Rahulolematute 

osakaal on suurenenud mõnevõrra ka Valga (+4%), Tartu ja Rakvere (mõlemas +3%) pj-s, kuid seal on  

rahulolematute kasv tulnud hinnangut mitte anda osanute arvelt.  

n=3850 
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Joonis 7. Rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega politseijaoskondade lõikes 
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3.1.4 Rahulolu politseinike ametialaste oskustega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike ametialaste oskustega? 

Politseinike ametialaste oskustega jäi rahule 61%, rahule ei jäänud 7%. Sealhulgas väga jäi rahule 

17%, üldse mitte rahule marginaalne arv vastajaid (1,5%). Oma hinnangut ei osanud anda ligi 

kolmandik elanikkonnast (32%). Võrreldes 2012. aastaga on rahulolijate osakaal oluliselt 

vähenenud, võrreldes varasema 3a. keskmisega aga mitte – osakaal on jäänud samaks. 

Rahulolematute osakaalud on jäänud samaks võrreldes nii 2012. aastaga kui varasema 3a. 

keskmisega võrreldes. Seega ei ole 2013. aastal rahulolu langus võrreldes aasta varasemaga tulnud 

mitte rahulolematuse suurenemisest – suurenenud on oluliselt nende osakaal, kes antud aspektile 

varem hinnangut anda ei osanud.  

 
Joonis 8. Rahulolu politseinike ametialaste oskustega 

 

Prefektuuride lõikes oli rahulolu keskmisest kõrgem Lääne (67%) ja Lõuna (65%) prefektuuris, 

keskmisest madalam Ida ja Põhja prefektuuris (56%). Rahulolematuid oli keskmisest enam Ida 

prefektuuris (12%) ja keskmisest oluliselt vähem Lääne prefektuuris (5%). Üheski prefektuuris aga ei 

ole rahulolematute osakaal võrreldes 2012. aastaga muutunud, samas on rahulolijate osakaal 

vähenenud kõikides prefektuurides, kõige enam (oluliselt vähenenud) Ida ja Põhja prefektuuris 

(vastavalt -7% ja -4%). Võrreldes varasema 3a. keskmisega on rahulejäänute osakaal suurenenud 

Lääne ja Lõuna prefektuuris (vastavalt +4% ja +3%), Ida prefektuuris aga vähenenud (-3%). 

n=3850 
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 Joonis 9. Rahulolu politseinike ametialaste oskustega prefektuuride lõikes 

 

Rahulolu politseinike ametialaste oskustega langes pea kõikides politseijaoskondades, kolmes pj-s 

rahulolu tõusis võrreldes eelmise uuringuga – Lääne-Harju (+4%), Võru (+2%) ja Rakvere (+1%) pj-s. 

Rahulolnute osakaal kasvas nendes pj-s, seda nii rahulolematute arvelt kui ka nende arvelt, kes 

hinnangut politsei ametialastele oskustele anda ei osanud. Rahulolu langes kõige enam Jõhvi (-11%) 

ja Paide (-10%) politseijaoskonnas.  

Kõige enam oli rahulolijaid Kärdla, Kuressaare ja Jõgeva pj-s. Sarnaselt eelmisele uuringule oli 

rahulolematuid kõige enam jällegi Narva ja Jõhvi pj-s, kuigi Narva pj-s on vähenenud rahulolematute 

osakaal.  

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on rahulolijate osakaal veidi üle poolte 

politseijaoskondades kasvanud – kõige enam on kasvanud Kärdla ja Lääne-Harju pj-s (mõlemas +6%). 

Rahulolu on kõige enam vähenenud Narva (-6%), Jõhvi(-5%) ja PP Lõuna (-4%) pj-s ja rahulolu 

vähenemiselt on tulnud nendes jaoskondades hinnangut mitte anda osanute kasv.  

 

n=3850 
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Joonis 10. Rahulolu politseinike ametialaste oskustega prefektuuride lõikes 
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3.1.5 Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tegutsemise kiirusega? 

Politseinike tegutsemise kiirusega jäi rahule 56%, rahulolematuid oli 15%. Sealhulgas väga rahule jäi 

15% ja üldse mitte rahule 4%. Oma hinnangut ei osanud anda veidi üle veerandi elanikkonnast (28%). 

Võrreldes 2012. aastaga ei ole rahulolijate ja rahulolematute osakaalud muutunud. Võrreldes aga 

varasema 3a. keskmisega on rahulejäänuid oluliselt enam (+3%), rahulolematuid sama palju. 

Hinnatud aspektidest olid elanikud just politseinike tegutsemise kiirusega kõige vähem rahul/kõige 

rahulolematumad.  

 

Joonis 11. Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega 

 

Prefektuuride lõikes oli rahulolijaid kõige enam Lõuna prefektuuris (61% - keskmisest oluliselt 

enam). Lääne ja Põhja prefektuuris oli rahulolijaid vastavalt 56% ja 54%, mis on Eesti keskmisega 

samal tasemel. Keskmisest oluliselt madalam oli rahuolijate osakaal Ida prefektuuris – vaid pooled 

sealsetest elanikest jäid politseinike tegutsemise kiirusega rahule (51%). Rahulolematute osakaal jäi 

prefektuurides vahemikku 13-15%, v.a Ida prefektuuris, kus rahulolematuid oli ligi kaks korda enam 

(26%).  

Võrreldes aasta varasemaga on rahulolijate osakaal vähenenud Ida ja Lääne prefektuuris (mõlemas -

3%, pole statistiliselt oluline muutus). Kui Ida prefektuuris samal ajal suurenes rahulolematute 

osakaal (+4%), siis Lääne prefektuuris jäi rahulolematute osakaal samaks – suurenes nende hulk, kes 

antud aspekti hinnata ei osanud. Ainsana saab prefektuuridest välja tuua Põhja prefektuuri, kelle 

territooriumil elavate inimeste rahulolematus võrreldes aasta varasemaga on oluliselt suurenenud. 

Võrreldes varasema 3a. keskmisega on Lõuna ja Põhja prefektuuris rahulolu kasvanud (vastavalt +6% 

ja +4%), samas rahulolematute osakaal ei ole muutunud. Prefektuuridest ainukesena võib negatiivse 

aspektina välja tuua rahulolematuse kasvu Ida prefektuuris – rahulolematuid oli 2013. aastal 7% 

enam ja rahulolijaid 3% vähem. 

n=3850 
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Joonis 12. Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega prefektuuride lõikes 

 

Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega langes 2/3 politseijaoskondades. Rahulolijate osakaal 

vähenes võrreldes eelmise uuringuga kõige enam Paide (-15%), Kuressaare (-11%) ning Võru, Rapla, 

Kärdla ja PP Kesklinna (kõigis -8%) pj-s. Rahulolijate osakaal kasvas 1/3 politseijaoskondades – kõige 

enam Tartu (+8%) ja Viljandi (+6) pj-s.  

Kõige enam oli rahulolijaid Viljandi ja Kärdla pj-s, samuti Põlva ja Jõgeva pj-s, eelmises uuringus olid 

peale Kärdla ja Jõgeva kõrgemalt hinnatud Kuressaare ja Paide pj. Kõige enam rahulolematuid oli 

Narva ja Jõhvi pj-s nagu ka eelmisel korral.  

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on rahulolu pooltes pj-s kas kasvanud või jäänud 

sarnasele tasemele – kõige enam Tartu (+9%) ja Viljandi (+8%) pj-s. Rahulolijate osakaal on langenud 

märgatavalt Paide (-8%) ja Kuressaare (-7%) pj-s. Vähenenud on pea kõigis politseijaoskondades 

hinnangut mitte anda osanute osakaal, v.a. Rapla, Kuresaare, Paide ja Võru pj-s, kus osakaal 

suurenes, Raplas isegi +9%.  

 

n=3850 
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Joonis 13. Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega politseijaoskondade lõikes 
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3.1.6 Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike suhtlemisoskusega? 

Politseinike suhtlemisoskusega jäi rahule ligi kolmveerand elanikest (72%), rahulolematuid oli alla 

kümnendiku (7%). Sealhulgas täiesti rahule jäi veerand elanikkonnast (25%) ja üldse mitte rahule 

vaid 1,7%. Viiendik elanikkonnast ei osanud politseinike suhtlemisoskust hinnata. Võrreldes aasta 

varasemaga ei ole rahulolus ega rahulolematuses olulisi muutuseid toimunud. Võrreldes aga 

varasema 3a. keskmisega on rahulolu oluliselt suurenenud (+5%), samas rahulolematute osakaal 

pole muutunud – vähenenud on nende hulk, kes antud aspekti hinnata ei osanud.  

 
Joonis 14. Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega 

 

Prefektuuridest oli rahulolu politseinike suhtlemisoskusega keskmisest oluliselt kõrgem Lõuna 

prefektuuris (75%). Lääne ja Ida prefektuuris oli rahulolijaid Eesti keskmisel tasemel (vastavalt 74% ja 

72%). Keskmisest oluliselt madalam oli rahulolu Põhja prefektuuris (66%). Rahulolematute osakaal 

oli kõikides prefektuurides sarnane (vahemikus 7-9%). Võrreldes aasta varasemaga on rahulolijate 

osakaal vähenenud kõikides prefektuurides, kuid see vähenemine ei ole statistiliselt oluline. 

Positiivsena saab aga välja tuua, et võrreldes varasema 3a. keskmisega on rahulolijate osakaal 

mõnevõrra kasvanud kõikides prefektuurides (3-4%), rahulolematute osakaal kas vähenenud või 

jäänud samaks. 

n=3850 
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Joonis 15. Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega prefektuuride lõikes 

 
Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega langes enamikes politseijaoskondades, v.a. Jõgeva, Lääne-

Harju, Narva ja Võru pj-s, kus rahulolu suurenes (+4% - +2%). Rahulolijate osakaal langes kõige enam 

Paide (-9%) ja PP Kesklinna (-8%)  ja Viljandi (-7%) pj-s. Vastajate osakaal, kes politseinike 

suhtlemisoskusele hinnangut anda ei osanud, suurenes enamikus pj-s, Paide ja Rapla pj-s üle +11%.  

2013. aastal oli rahulolijaid kõige enam Jõgeva, Kärdla, Haapsalu ja Kuressaare pj-s, eelmises uuringus 

oli Kärdlale ja Kuressaarele lisaks ka Paide pj. Rahulolematuid oli kõige enam Jõhvi, Pärnu, Narva ja 

Paide pj-s, eelmisel aastal oli Narvale ja Paidele lisaks ka Rapla pj-s.  

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega oli rahulolijate osakaal suurem 2/3 politseijaoskondades 

ja seda osaliselt ka rahulolematute osakaalu vähenemise arvelt. Jõgeva, Rakvere ja PP Lõuna pj-s 

rahulolnute osakaal suurenes ainult nende arvelt, kes politseinike suhtlemisoskusele hinnangut anda 

ei osanud. Enamuses pj-s vähenes nende hulk, kes ei osanud politseinike suhtlemisoskusele 

hinnangut anda.  

n=3850 
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Joonis 16. Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega politseijaoskondade lõikes 
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3.1.7 Rahulolu politseinike välise korrektsusega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike välise korrektsusega? 

Politseinike välise korrektsusega jäi rahul 87% elanikkonnast, rahulolematuid oli marginaalselt (2%). 

Täiesti rahule jäänuid oli 45%. Võrreldes aasta varasemaga on rahulolu oluliselt vähenenud, 

võrreldes aga varasema 3a. keskmisega ei ole elanike hinnangud antud aspektile muutunud.  

 

Joonis 17. Rahulolu politseinike välise korrektsusega 

Prefektuuride lõikes oli elanike rahulolu politseinike välise korrektsusega keskmisest kõrgem Lääne 

prefektuuris (90%) ja keskmisest madalam Põhja prefektuuris (83%). Lõuna ja Ida prefektuuris oli 

rahulolu Eesti keskmisel tasemel (vastavalt 88% ja 87%). Rahulolematute osakaal oli kõikides 

prefektuurides marginaalne (2-3%). Seega ei tulene Põhja prefektuuri oluliselt madalam rahulolu 

mitte elanike suuremast rahulolematusest, vaid sellest, et oma hinnangut ei osanud anda suurem 

hulk elanikke võrreldes teiste prefektuuridega. Võrreldes aasta varasemaga on rahulolu Põhja 

prefektuuris oluliselt vähenenud (-3%), teiste prefektuuride muutused ei ole statistiliselt olulised. 

Võrreldes varasema 3a. keskmisega muutuseid ei ole. 

n=3850 
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Joonis 18. Rahulolu politseinike välise korrektsusega prefektuuride lõikes 

 

Enamikes politseijaoskondades oli rahulolu politsei välise korrektsusega langenud võrreldes aasta 

varasemaga, v.a. Lääne-Harju ja Rakvere pj-s, kus oli marginaalne rahulolijate osakaalu tõus (+1%). 

Rahulolematute ja välisele korrektsusele hinnangut mitte anda osanute osakaal kasvas rahulolijate 

arvelt.  

Kõige kõrgema hinnangu said Kuressaare, Jõgeva, Valga ja Haapsalu pj-d, neis kõigis rahulolu 

võrreldes eelmise uuringuga jäi samaks või vähenes marginaalselt (kuni -2%). Kõige enam 

rahulolematuid oli Tartu ja Võru pj-s; enamus rahulolematute osakaalust jääb vahemikku 2-3%.  

Võrreldes kolme varasema aasta keskmisega on veidi üle pooltes politseijaoskondades rahulolijate 

osakaal vähenenud. Rahulolijate osakaal on vähenenud nii rahulolematute osakaalu suurenemisest 

kui ka nende inimeste osakaalu suurenemisest, kes hinnangut anda ei osanud. Rahulolijate osakaal 

langes kõige enam PP Lõuna (-5%) ja Kärdla (-4%) pj-s.  

n=3850 
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 Joonis 19. Rahulolu politseinike välise korrektsusega politseijaoskondade lõikes 
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3.2 Politseinikega kokkupuutunute rahulolu 

politseinikega 

3.2.1 Politseinikega kokkupuute sagedus, piirkond ja situatsioon 

Politseinikega kokkupuude oli olemas 44% elanikkonnast, sh 

puutus kokku viimati ise 19% ja kõrvaltnägijana 25% elanikkonnast. 

Kokkupuute sagedused võrreldes aasta varasemaga ja varasema 3a. 

keskmisega ei ole statistiliselt oluliselt muutunud. 

 

 

 

Joonis 20. Viimase 12 kuu jooksul piirkonna politseinikega kokku puutunud või nende tegevust pealt näinud 

 

Veerand (25%) isiklikult kokkupuutunutest puutus politseinikega kokku süüteo ohvri rollis, 14% 

õigusrikkuja või kahtlustatava rollis ning 61% muus olukorras. Kõikidest viimase 12 kuu jooksul 

politseinikega kokkupuutunutest 11% puutus kokku süüteo ohvrina, 6% õigusrikkuja või 

kahtlustatavana, 26% muus rollis ja 58% kõrvaltnägijana.  

Prefektuuride lõikes oli politseinikega mingi kokkupuude olemas 38% Põhja prefektuuri 

territooriumil elavatel inimestel, teistes prefektuurides olid kokkupuute osakaalud samad – 46%-

47% prefektuuri elanikest omas politseinikega kokkupuudet. Ka eelmises uuringus oli Põhja 

prefektuuri teeninduspiirkonna elanike seas vähem kokkupuutunuid. 

 

3.2.2 Rahulolu politseinike tööga üldiselt 

Järgnevates alapeatükkides on analüüsitud nende elanike rahulolu hinnanguid, kes viimase 12 kuu 

jooksul olid politseinikega kokkupuutunud (kas isiklikult või juhtunud nende tegevust kõrvalt 

nägema – edaspidi „kokkupuutunud“). 

n=3850 

Viimase 12 kuu jooksul puutus 

politseinikega kokku 44% 

elanikkonnast – 25% 

kõrvaltnägijana ja 19% ise. Neist 11% 

puutus kokku süüteoohvrina, 6% 

õigusrikkujana või 

õigusrikkumises kahtlustatavana. 
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Politseinikega puutus kokku – kas isiklikult või nägi nende tööd kõrvalt – viimase 12 kuu jooksul 1 689 

inimest ehk 44% elanikkonnast (kaalutud andmetel1).  

Kõige enam olid kokkupuutunud hinnatavast aspektidest rahul politseinike välise korrektsusega 

(93%). Keskmisest oluliselt kõrgemalt olid kokkupuutunud rahul ka politseinike suhtlemisoskusega 

(81%) ja politseinike tööga üldiselt (79%). 

Keskmisest oluliselt vähem olid kokkupuutunud rahul nii politseinike tegutsemise tulemuslikkuse 

(72%) kui ametialaste oskustega (71%). Kõige madalama rahuloluhinnangu sai politseinike 

tegutsemise kiirus (62%). Võrreldes aasta varasemaga ei ole rahuloluhinnangud oluliselt muutunud 

ühegi hinnatud aspekti puhul. Võrreldes varasema 3a. keskmisega saab positiivsena välja tuua 

rahulolu olulise kasvu suhtlemisoskuse puhul (+3%), teiste aspektide puhul olulisi muutuseid välja 

tuua ei saa – hinnangud on püsinud stabiilsed. 

Politseinikega kokkupuutunute rahuloluhinnangute keskmine (kõigi kuue hinnatud aspekti 

keskmine) oli 76%, mis on samal tasemel kui aasta varem (77%). Rahulolumäär ei ole oluliselt 

muutunud ka võrreldes varasema 3a. keskmisega.  

 

Joonis 21. Viimase aasta jooksul politseinikega isiklikult kokkupuutunute või nende tegevust kõrvalt nägema juhtunute 
rahuloluhinnangud politseinike tööle ja sellega seotud aspektidele 

 

Kui võrrelda nende hinnanguid, kellel oli politseinikega kokkupuude olemas ja kellel mitte, siis võib 

üldistatult välja tuua, et politseinikega kokkupuutunud olid kõikide hinnatud aspektidega enam 

rahul kui need, kellel igasugune kokkupuude puudus ning need erinevused on statistiliselt olulised. 

Samuti saab välja tuua, et kokkupuudet omanute seas oli ka rahulolematuid oluliselt enam (v.a 

välise korrektsuse puhul, kus rahulolematuid oli sarnaselt) kui kokkupuudet mitteomanute seas. 

Kokkupuudet mitteomanud elanike seas oli oluliselt enam neid, kes aspekte hinnata ei osanud. 

                                                           
1
 Kaalumata andmetel puutus kokku  1 676 inimest ehk 44% elanikkonnast / vastajatest 

76% 77% 73% 75% 71% n=1689 
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Joonis 22. Politseinikega kokkupuutunute ja mitte kokkupuutunute hinnangute võrdlus politseinike töö erinevatele 
aspektidele 

 

Meeste seas (15%) oli mõnevõrra enam politseinike tööga rahulolematuid kui naiste seas (12%). 

Erinevused meeste ja naiste hinnangute vahel ei ole siiski olulised. 

Eesti keelt emakeelena rääkivate elanike rahulolu oli oluliselt kõrgem (82%) ning vene keelt 

emakeelena kõnelevate inimeste (72%) rahulolu oluliselt madalam keskmisest. 

Kodakondsuseta (70%) ja muu kodakondsusega (72%) elanike rahulolu oli samuti keskmisest 

oluliselt madalam. Eesti kodakondsusega elanike seas oli rahulolijaid 81%. 

Maal elavate inimeste rahulolu (84%) politseinike tööga oli keskmisest oluliselt kõrgem (samuti oli 

nende rahulolematus keskmisest oluliselt väiksem – 9%). 

Lisaks soole ei ilmnenud statistiliselt olulisi erinevusi ka vanuse ja hariduse lõikes. 
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Joonis 23. Politseinikega viimase 12 kuu jooksul kokkupuutunute rahulolu politseinike tööga taustategurite lõikes 

 

3.2.3 Rahulolu politseinike tööga 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tööga? 

Politseinikega kokkupuutunutest jäi politseinike tööga rahule 79%, rahule ei jäänud 13%. Täiesti 

rahule jäi viiendik (21%) kokkupuutunutest, üldse mitte ei jäänud rahule 3%. Võrreldes aasta 

varasemaga ei ole elanike hinnangus olulisi muutuseid toimunud. Võrreldes varasema 3a. keskmisega 

on rahulolematuid oluliselt vähem, rahulolijate osakaal ei ole oluliselt muutunud.  

Prefektuuride elanikest oli politseinike tööga kõige enam rahulolijaid Lääne prefektuuri 

teeninduspiirkonna elanike seas (87%) – Eesti keskmisest oluliselt rohkem, rahulolematuid oli 

sarnaselt Eesti keskmisega. Ida ja Põhja prefektuuri elanike rahulolu politseinike tööga oli Eesti 

keskmisest oluliselt madalam (vastavalt 70% ja 74%). Rahulolematuid oli keskmisest oluliselt enam 

Keskmine 79% 

n=1689 
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Ida prefektuuri teeninduspiirkonna elanike seas (rahulolematuid viiendik), samas pole võrreldes 

aasta varasemaga Ida prefektuuris rahulolematute osakaal kasvanud, võrreldes varasema 3a. 

keskmisega on aga rahulolematuid mõnevõrra vähem. 

Võrreldes prefektuuride rahulolu aasta varasemaga, saab välja tuua positiivsena rahulolu olulise 

kasvu Lääne prefektuuris (82% → 87%), samuti puudutab see positiivne muutus Lääne prefektuuri, 

kui 2013. aastat võrrelda varasema 3a. keskmisega – kasv on tulnud rahulolematute osakaalu 

vähenemisest. Teiste prefektuuride puhul olulisi muutuseid esile tuua ei saa (Põhja prefektuuris on 

2013. aastal võrreldes varasema 3a. keskmisega mõnevõrra rahulolematute osakaal vähenenud).  

 
Joonis 24. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike tööga 

 

3.2.4 Rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tegutsemise tulemuslikkusega? 

Politseinike tegutsemise tulemuslikkusega jäi rahule 72% kokkupuutunutest, rahule ei jäänud 14%. 

Väga jäi rahule 17% ja üldse mitte 3%. Võrreldes aasta varasemaga ja varasema 3a. keskmisega ei ole 

osakaalud oluliselt muutunud.  

Prefektuuride lõikes oli rahulolijate osakaal suurim Lääne (78% - keskmisest oluliselt kõrgem 

rahulolu) ja Lõuna (76%) prefektuuri territooriumil elavate inimeste seas. Põhja (66%) ja Ida (64%) 

prefektuuri elanike rahulolu oli keskmisest oluliselt madalam. Rahulolematuid oli vahemikus 11-

15%, v.a Ida prefektuuri puhul, kus rahulolematute osakaal ületas viiendikku (22%). Samas ei ole Ida 

prefektuuris rahulolematute osakaal võrreldes aasta varasemaga kasvanud ja võrreldes varasema 3a. 

keskmisega on osakaal vähenenud mõnevõrra. 

Võrreldes aasta varasemaga ei ole prefektuuride osakaalude muutused statistiliselt olulised. 

Mõnevõrra on kasvanud rahulolijate osakaal võrreldes varasema 3a. keskmisega Lääne prefektuuri 

elanike seas. 

n=1689 
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Joonis 25. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike tegutsemise tulemuslikkusega 

 

3.2.5 Rahulolu politseinike ametialaste oskustega 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike ametialaste oskustega? 

Politseinike ametialaste oskustega oli rahul 71% ja mitte rahul 8% politseinikega kokkupuutunutest. 

Täiesti rahule jäi viiendik kokkupuutunutest (21%) ja üldse mitte rahule vaid 1,8%. Võrreldes aasta 

varasemaga ja varasema 3a. keskmisega ei ole osakaalud muutunud. 

Prefektuuridest oli rahulolijaid keskmisest enam Lääne (77% - keskmisest oluliselt enam) ja Lõuna 

(74%) prefektuuri elanike seas, keskmisest oluliselt vähem Põhja (65%) ja Ida (61%) prefektuuri 

elanike seas. Rahulolematute osakaal jäi 6-9% vahele, v.a Ida prefektuuris, kus rahulolematuid oli 

keskmisest oluliselt enam - üle kümnendiku (14%). Rahulolematute osakaal ei ole oluliselt Ida 

prefektuuris muutunud, küll aga on vähenenud mõnevõrra rahulolijate osakaal (67% → 61%).  

Ka Lõuna ja Põhja prefektuuri puhul saab välja tuua rahulolijate osakaalu mõningase vähenemise 

võrreldes aasta varasemaga. Lõuna prefektuuri elanike seas on oluliselt kasvanud rahulolematute 

osakaal – seda võrreldes nii aasta varasemaga kui varasema 3a. keskmisega. Põhja prefektuuri puhul 

seda välja tuua ei saa. Ainsana on rahulolijate osakaal kasvanud Lääne prefektuuri elanike seas – 

seda mõnevõrra võrreldes 2012. aastaga ja oluliselt võrreldes 3a. keskmisega. 

n=1689 
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Joonis 26. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike ametialaste oskustega 

 

3.2.6 Rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike tegutsemise kiirusega? 

Politseinikega kokkupuutunutest jäi politseinike tegutsemise kiirusega rahule 62% ja rahule ei 

jäänud ligi viiendik (19%). Sealhulgas täiesti rahule jäi 17% ja üldse mitte rahule 5% politseinikega 

kokkupuutunutest. Võrreldes nii 2012. aasta kui varasema 3a. keskmisega ei ole osakaalud 2013. 

aastal oluliselt muutunud. 

Kõikidest hinnatud aspektidest oli politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike 

tegutsemise kiirusega kõige madalam. 

Rahulejäänute osakaal prefektuurides jäi 60-65% vahele, mis ei erine keskmisest oluliselt. Erandina 

saab välja tuua Ida prefektuuri elanikud, kelle hulgas rahulolu oli keskmisest oluliselt madalam 

(55%).  

Rahulolematuid oli keskmisest oluliselt vähem Lääne prefektuuris (14%), Lõuna ja Põhja 

prefektuuris keskmisega samal tasemel (17-19%) ning Ida prefektuuris keskmisest oluliselt rohkem 

(31%). Rahulolematute osakaal Ida prefektuuris on mõnevõrra suurenenud nii võrreldes varasema 

aastaga kui ka varasema 3a. keskmisega. Võrreldes aasta varasemaga ja varasema 3a. keskmisega ei 

ole ka teistes prefektuurides 2013. aastal osakaalud oluliselt muutunud. 

 

n=1689 
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Joonis 27. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike tegutsemise kiirusega 

 

3.2.7 Rahulolu politseinike suhtlemisoskusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike suhtlemisoskusega? 

Politseinikega kokkupuutunutest jäi politseinike suhtlemisoskusega rahule 81%, rahulolematuid oli 

ligi kümnendik (9%). Positiivsena saab välja tuua, et väga rahule jäi suhtlemisoskusega üle veerandi 

kokkupuutunutest (29%), üldse ei jäänud rahule 3%. Võrreldes 2012. aastaga ei ole kokkupuutunute 

rahulolu oluliselt muutunud, võrreldes varasema 3a. keskmisega on. 

Prefektuuride võrdluses jäi politseinikega kokkupuutunutest suhtlemisoskusega rahule 82-83%, v.a 

Põhja prefektuuri territooriumil elavad inimesed, kelle rahulolu oli keskmisest oluliselt madalam 

(75%). Samas ei saa Põhja prefektuuri puhul välja tuua, et rahulolematuid oleks keskmisest oluliselt 

enam või paistaks sellega silma võrdluses teiste prefektuuridega. Rahulolematuid oli prefektuuride 

lõikes 8-10%. Põhja prefektuuris oli oluliselt enam neid, kes ei osanud suhtlemisoskusele oma 

hinnangut anda. Rahulolijaid oli Põhja prefektuuri elanike seas oluliselt vähem võrreldes aasta 

varasemaga, kuid võrreldes varasema 3a. keskmisega oli rahulolijaid sama palju. Rahulolematute 

osakaal ei ole Põhja prefektuuris kasvanud – võrreldes aasta varasemaga on rahulolematuid sama 

palju ja võrreldes varasema 3a. keskmisega mõnevõrra vähem. Teistes prefektuurides ei ole rahulolu 

võrreldes aasta varasemaga oluliselt muutunud, võrreldes varasema 3a. keskmisega on rahulolu 

oluliselt suurenenud Lääne prefektuuri ja mõnevõrra Ida prefektuuri elanike seas - ja seda 

positiivsena rahulolematute arvelt. 

 

n=1689 
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Joonis 28. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike suhtlemisoskusega 

 

3.2.8 Rahulolu politseinike välise korrektsusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete oma piirkonna politseinike välise korrektsusega? 

Politseinike välise korrektsusega jäi rahule 93% politseinikega kokkupuutunutest, rahulolematuid 

oli marginaalselt (2%). Sealhulgas väga rahule jäid pooled (50%). Kokkupuutunute hinnangud ei ole 

muutunud võrreldes 2012. aastaga ega varasema 3a. keskmisega. 

Rahulolijate osakaal prefektuuride võrdluses jäi vahemikku 91-94% ja rahulolematute osakaal 2-4% 

vahele. Muutused osakaaludes võrreldes aasta varasemaga ja varasema 3a. keskmisega ei ole 

oluliselt muutunud. 

n=1689 
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Joonis 29. Politseinikega kokkupuutunute rahulolu politseinike välise korrektsusega 

 

3.2.9 Politseinikega kokkupuutunute selgitused, mis neile 

politseinike töös enim rahulolu või rahulolematust tekitab 

Küsimus: Palun täpsustage/kirjeldage, mis politsei töös enim  
 rahulolu/rahulolematus tekitab? 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteid selgitustest: 

Hästi kontrollivad olukord meie ümbruses. 

Kiiruseületajate tabamiskontroll, pidude ajal turvalisus. 

Kord on meie rajoonis, nad reageerivad kõigele hästi. 

Kui on midagi toimunud, siis kiire politsei poolne sekkumine on taganud korra. 

Kuritegevuste hulk on väga väike. 

Minul varastati  asjad autost ja politseinikud leidsid minu asjad. 

Nad teevad oma tööd hästi. 

Politsei jälgib noori, et avalikus kohas ei suitsetataks ega tarbitaks alkoholi. 

Vahel purjus nolgid kihutavad ja nad ohjavad neid, niipalju kui saavad. 

Üldiselt on kõik probleemid lahendatud. 

Teisena toodi välja politseinike nähtaval olemine ja nende olemasolu tunnetamine. Politseinike 

nähtaval olemine tekitab inimestes turvatunnet 

Seda, mis põhjusel vastaja politseinike tööga rahule jäi või mitte, 

paluti ka põhjendada. Positiivsetest kommentaaridest jäi ülekaalukalt 

kõlama rahulolu politseinike tulemusliku tööga. Selle all mõeldi 

näiteks tööga hästi hakkama saamist, korra tagamist, kurjategijate 

kinnipidamist ja enda murede korral abi saamist. 

n=1689 

Politseinike puhul  kiideti nende 

tulemuslikku tööd ja nähtaval 

olemist, mis tekitab inimestes 

turvatunnet.  Ka  kiire 

reageerimine ja teenuse 

kättesaadavus toodi positiivsena 

välja.  
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Näiteid selgitustest: 

Iga päev patrullivad. 

Kindlustunne on tekkinud kuna politseid on näha ja kuulda. 

Kui näed tänaval politseinikke, annab see kindlustunnet. 

Ma näen neid iga päev ja kord on majas. 

Meil on siin nii hea rahulik, politseiniku käivad ja patrullivad. 

Nad on väljas ja näed ning sedasi on turvaline. Ning kontrollivad alkoholijoojaid. 

On tihti linnas  ja väljaspool linna nähtaval. 

Pidev patrull paar korda päevas, abipolitseinikud ja vajadusel kohale sõidetud, kui vaja on olnud. 

Politsei püüab teedel rikkujaid. 

Praegusel ajal näen, et politseipatrull liigub üsna sageli ringi ja see tekitab rahulolu ja turvatunnet. 

Hästi tihti on näha, et politsei patrullib kogu aeg linnas ja kui midagi juhtub, siis nad on kohe kohal. 

Suhteliselt tihti on neid näha, kord on majas. 

Nad on nähtavad, ma näen neid linna pildis kiirust mõõtmas ja sündmuste keerises ning reageerimine on 

ka kiire, kui mingil põhjusel on vaja helistada. 

Patrullid on linnas, joodikuid korjatakse kokku. 

Politseinikud on nähtavad, liiguvad ringi ja abi vajaduse korral on olemas. 

 

Kolmanda rahuloluaspektina  toodi välja kiirus – kiire ja operatiivne reageerimine on vastanutele 

oluline. 

Näiteid selgitustest: 

Kiire saabumine sündmuskohale. 

Kiiresti reageerivad väljakutsele, on tähelepanelikumad. 

Kui ma tegin väljakutse politseinikele, tulid nad väga kiiresti kohale. 

Kutsetele reageerimine äratab usaldust. 

Nad teevad hästi oma tööd ja reageerivad kiiresti. 

Politseinikke on näha ja annavad operatiivselt abi. 

Tõenäoliselt olen rahul sellega, et nad on operatiivsed. Kui helistasin, siis saabusid kiirelt. Vastasid 

kõnedele alati. Olen rahul nende operatiivsusega. 

Väga kiiresti reageerivad väljakutsele. 

Väljakutsetele reageeritaks Kui on tarvis tulevad kiiresti kohale ja reidid igapäev. Regulaarselt sõidavad 

läbi ja vaatavad, et ei ole käega löömist. 

Pidevalt toimiv patrullimine ning küllalt kiire reageerimine väljakutsetele. 

 

Neljandana toodi välja politseinike teenuse kättesaadavus – politseinikud on olemas, tulevad 

vajadusel kohale ning vajadusel saab neilt abi.  

Näiteid selgitustest: 

Kui abi vaja peaks olema, usun, et abi saab, kindlustunne on olemas. 

Kui midagi juhtub, siis politseinikud tulevad tihti ise kohale. 

Kui oli abi vaja, siis oldi väga abivalmis. 
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Kui on vaja, siis alati saab nendelt abi. 

Kui välja kutsuda, siis nad tulevad. 

Kättesaadavad ja üsna hoolega teevad oma tööd, jälgivad ning kohal olemas kui vaja on. 

Minul on rahulolu olemas, kui ma pöördun politseisse, tulevad nad kohe kohale. 

Usaldusväärne ja kui vaja, siis on nad abiks. 

Väikeses kohas tuntakse-teatakse kõiki ja politseile võib helistada ka keset ööd 

Turvaline ja pole probleeme ning väljakutsetele tulevad kui kutsud.  

 

Samuti toodi välja ka politseinike professionaalsus, hea töö liiklusjärelevalve osas, politseinike heast 

tööst tulenevalt rahuliku elupiirkond  ning  tõhus töö narkomaanide/alkohoolikutega. Kui vastaja ei 

osanud täpsemalt kommenteerida, millega ta rahule jäi, siis toodi lihtsalt välja, et probleeme ei ole 

tekkinud. 

Tulemuslik töö 31% 
Politsei on nähtav 27% 
Kiirus – kiire reageerimine, hea operatiivsus 12% 
Teenus on kättesaadav 8% 
Professionaalsus 6% 
Rahulik elupiirkond 5% 
Probleeme ei ole 4% 
Liiklusjärelevalve 4% 
Narkomaanide/alkohoolikutega tõhus töö 0% 
Muu 3% 
Joonis 30. Politseinikega kokkupuutunute ja nende tööga rahule jäänute selgitused (v.a. ei oska öelda) 

Politseinikega kokkupuutunute rahulolu Aasta varem tõid viimase 12 kuu jooksul politseinikega 

kokkupuutunud esile kõige sagedamini politseinike nähtavuse. Sellele järgnes kompetentsus, teenuse 

kättesaadavus, kord/turvalisus on tagatud, kiire reageerimine, politseinike viisakus ja 

liiklusjärelevalve.  

 

Peamise rahulolematuse põhjusena toodi välja, et politseinike töö 

ei ole tulemuslik – ebatõhus ja mittetulemuslik, tegeletakse valede 

probleemidega ning vastajate muredele lahendusi ei ole leitud.  

Ebatõhusa töö tagab ka kohaliku konstaabli puudumine. 

Näiteid selgitustest: 

Ei tegeleta õigete asjadega, vargusi ei lahendata. 

Jääb mulje, et nad tülitavad korralikke elanikke, selle asemel, et tõsiste asjadega tegeleda. 

Kuriteod jäävad lahendamata. 

Lokkav vägivald, mida mitte mingil moel ei ohjata ja politseitegevust näha ei ole selle ohjamiseks. 

Ma olen paari aasta jooksul 3-4 korda pöördunud politsei poole abi saamiseks, aga pole abi saanud. 

Põhjendavad, et nemad midagi teha ei saa. Tunnistajaid üle ei kuulata, kedagi ei huvita. 

Omad kogemused, leidsin rattavarga ise, politsei ei teinud midagi selle leidmiseks. Nad tegelevad tihti 

sellega, mida ei ole vaja teha. 

Politsei asub väga kaugel, konstaablit ka pole, ebaturvaline. 

Politseinikele heideti ette  nende 

ebatõhusat  ja mittetulemuslikku 

tööd. Samuti harva või mitte üldse 

nähtaval olemist, aeglast 

reageerimist ja 

ebaprofessionaalsust. 
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Politsei töö ei tekita turvalisust. Kui on abi vaja, neid kohal pole, aga kui on trahvi vaja teha, siis on nad 

kiiresti kohal. 

Väga halvasti teevad oma tööd, üldse ei ole rahul. 

 

Teisena toodi välja, et politseinikud on harva nähtaval – politseinikke ei ole piirkonnas, politseinikke 

on liiga vähe ja nädalavahetustel  ning öisel ajal võiksid rohkem patrullida.  

Näiteid selgitustest: 

Hästi vähe on neid tänavapildis näha. 

Igal pool neid pole näha, kus olla võiks. Üldist patrulli võiks rohkem olla ja tõhusam kontroll samuti. 

Kohapeal ei ela piisavalt politseinike. 

Liiga vähe patrullivad ja mõõdavad kiirust. 

Neid nagu polegi olemas, neid on lihtsalt liiga vähe. 

Nädalavahetusel võiks rohkem ringi liikuda nad. 

Politseinikke ei ole piirkonnas. 

Vaja on rohkem politseinikke ja uurijad. 

Vähe on politseipatrulle, nad ei saa alati olla abiks elanikele. 

Öösiti võiksid patrullid liikuda, liiklus on öösel väga tihe ja kiiruse ületajaid on palju. 

 

Kolmandana toodi välja aeglane reageerimine – halb operatiivsus, abi tuleb kaugelt/hilineb. 

Näiteid selgitustest: 

Kaua tuleb oodata politseid. 

Kui juhtub midagi, siis peab neid liiga kaua ootama. 

Minu kogemuste järgi ei saabu nad eriti kiiresti, see võtab aega 10-15 minutit, kuid peaks jõudma 

kiiremini. Ma kutsusin politsei, et viidaks ära purjus vanemate kaheaastane laps ja nad tulid alles poole 

tunni pärast. 

Telefoni teel numbrile 110 väljakutse tegemise korral tuleb väga kaua oodata. 

Väga vähe patrulle ja väljakutsetele tulevad alles tunni ajaga. 

Väljakutse korral võib ootama jäädagi. Helistades 110 numbrile saad vastuse, et helistage kohalikule 

konstaablile, kõne isegi mitte ei ühendata, seleta kõigile mitu korda. 

Politsei võiks olla siin kandis operatiivsem. 

Kohalik konstaabel võtab vaid kaks korda nädalas vastu. Kui midagi juhtub õhtuti siis tuleb politseid 

oodata 1-2 tundi. 

Saabumine sündmuskohale võtab kaua aega. 

 

Rahulolematusega seoses toodi välja ka politseinike ebaprofessionaalsus – politseinikud ei ole 

piisavalt kompetentsed ning suhtuvad ülbelt ja üleolevalt.  

Näiteid selgitustest: 

Kohati on neil ametialaseid oskusi vähe. 

Ma pöördusin politsei poole ründe asjus, kuid nad süüdistasid mind loo väljamõtlemises. 

Parem väljaõpe peaks olema ja inimesed peaksid olema motiveeritud politsei tööd tegema, aga paistab 

välja, et seda motiveeritust jääb väheseks. 
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Piirkonnas on enamus tuttavad, ja "pigistatakse silma kinni". 

Politsei on üsna ebaadekvaatne ja ebausaldusväärne. 

Üleolev käitumine. 

 

Lisaks toodi välja rahulolematusega seoses politsei vajadusel mittekättesaadavus, halb töö 

liiklusjärelevalve osas  ning  ebatõhus töö narkomaanide/alkohoolikutega.  

Töö ei ole tulemuslik – halb kvaliteet ja tegemata töö 26% 
Harva nähtaval – politseid pole näha, politseinikke vähe 24% 
Aeglane reageerimine 14% 
Ebaprofessionaalsed 10% 
Vajadusel pole kättesaadavad 7% 
Kohati on probleeme 5% 
Rahulolematus liiklusjärelevalvega 3% 
Narkomaanide/alkohoolikutega ebatõhus töö 3% 
Muu  7% 
Joonis 31. Politseinikega kokkupuutunute ja nende tööga mitte rahule jäänute selgitused (v.a. ei oska öelda) 

Eelmises, 2012. aasta uuringus oli kõige sagedasem rahulolematuse põhjus samuti ebatõhus töö, 

seejärel politsei harva nähtaval olemist ja aeglast reageerimist ning abi mitte saamist. Välja toodi ka 

probleeme narkomaanide/alkohoolikutega, vähest kompetentsust ja ebaturvalisust.  
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3.3 Piirivalvuritega kokkupuutunute rahulolu 

piirivalvuritega 

3.3.1 Piirivalvuritega kokkupuute sagedus, piirkond ja situatsioon 

Viimase 12 kuu jooksul puutus piirivalvuritega kokku veidi alla 

kolmandiku (31%) elanikkonnast. Sealhulgas iganädalaselt 1%, 

igakuiselt 4% ja harvem kui igakuiselt 26%. Võrreldes aasta 

varasemaga ei ole kokkupuute sageduse osakaalud oluliselt 

muutunud. 

 

 

 

 

Joonis 32. Viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokkupuutunud või juhtunud nende tegevust kõrvalt nägema 

 

Kõige sagedamini puututi piirivalvuritega kokku piiriületuse situatsioonis (86% piirivalvuritega 

kokkupuutunutest). Vähem kui 1% puutus piirivalvuritega kokku õigusrikkujana või õigusrikkumises 

kahtlustatavana. Muus situatsioonis puutus piirivalvuritega kokku 14%, neist enamus juhtudel oli 

kokkupuude seotud dokumentidega ja kontrolliga – nt piirivalvur kontrollis dokumente (merel, 

metsas, sadamas), patrullis, tegeles kütuse- või liikluskontrolliga. Samuti nähti piirivalvureid kõrvalt 

(nt elati piiri lähedal või liigeldi piiri lähedal). Ka puututi piirivalvuritega kokku kalastades ning tööga 

seoses.  

Näiteid avatud vastustest: 

Kui ma jõele lähen, siis registreerin end. 

Kõrvaltvaatajana, kuna elan üsna piiri läheduses. 

Ma näen neid tänavapildis korda hoidmas. 

Nad sõidavad patrullides linna vahel ringi. 

Tööalaselt, ma töötan raudteel. 

Töötan sadamas ise ja näen neid tegutsemas. 

Auto kinnipidamisel. 

Viimase 12 kuu jooksul puutus 

piirivalvuritega kokku veidi alla 

kolmandiku (31%) elanikkonnast 

– neist enamus piiriületuse 

situatsioonis (86%). 

Kokkupuutunutest omas 

kogemust enam Põhja ja Ida 

prefektuuri territooriumil. 

n=3850 
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Autoõnnetusel täitsid politsei ülesandeid, osutasid abi. 

Dokumentide kontroll teel. 

Kalapüügil kontrolliti. 

Kiirusemõõtmisel. 

Kütuse kontroll. 

Liikluskontroll, kus osales ka piirivalve. 

Peeti kinni ja pandi puhuma linna minnes. 

Piirivalve pidas tee peal kinni ja otsis kõik autod läbi. 

Piiriveekogul, olime registreerimata. 

Viimsi sadamas kontrollisid nad päästevestide olemasolu. 

 

Piirivalvuritega kokkupuutunutest omas kokkupuudet Põhja prefektuuri territooriumil 43%, Ida 

prefektuuri territooriumil 30%. Lõuna prefektuuri teenindataval territooriumil puutus kokku 19% ja 

Lääne prefektuuris 8%. Kokkupuute osakaalude jaotused on sarnased varasematele aastatele – 

kokkupuutunutest omasid kogemust enam Põhja ja Ida prefektuuri territooriumil ning vähem Lõuna 

ja Lääne prefektuuri territooriumil.  

 

3.3.2 Rahulolu piirivalve valdkonnaga üldiselt 

Järgnevates alapeatükkides on analüüsitud nende elanike rahulolu hinnanguid, kes viimase 12 kuu 

jooksul olid piirivalvuritega kokkupuutunud (edaspidi „kokkupuutunud“). Prefektuuride võrdluses 

on prefektuuri rahuloluprotsendid leitud piirkonna järgi, kus vastaja piirivalvuriga enamasti või 

viimati kokku puutus (mitte vastaja elukoha järgi, nagu politseinikega rahulolu puhul). 

Piirivalvuritega puutus viimase 12 kuu jooksul kokku 1 201 inimest (kaalutud andmetel2) ehk 31% 

elanikkonnast. 

Piirivalvuritega kokkupuutunud olid kõige enam (keskmisest oluliselt enam) rahul piirivalvurite välise 

korrektsusega (92%). Sellele järgnes rahulolu piirivalvurite töö ja suhtlemisoskusega (85%). Kuigi 

ametialaseid oskuseid ja tegutsemise tulemuslikkust hinnati teistest aspektidest madalamalt 

(mõlemad 83%), ületab rahulolijate osakaal siiski 80% piiri – üle kolmveerandi piirivalvuritega 

kokkupuutunutest olid nende aspektidega kas täiesti või pigem rahul. Võrreldes aasta varasemaga ei 

ole ühegi hinnatud aspektiga rahulolu oluliselt muutunud – rahulolu tase on jäänud samaks. Samuti 

ei saa välja tuua olulisi muutuseid võrreldes varasema 3a. keskmisega. 

Kõikide hinnatud aspektide keskmine rahulolumäär 2013. aastal oli 86% - sama palju, kui aasta 

varem. Võrreldes varasema 3a. keskmisega on keskmine rahulolu määr jäänud samale tasemele. 

Kõikidel aastatel, mil piirivalvurite töö ja sellega seonduvaid aspekte on hinnatud, on keskmine 

rahulolu määr ületanud 80% piiri – ülekaalukas enamus, üle kolmveerandi piirivalvuritega 

kokkupuutunutest – oli kas täiesti või pigem rahul. 

                                                           
2
 Kaalumata andmetel  1 178 ehk 31% elanikkonnast/vastajatest 
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Joonis 33.  Rahulolu piirivalvurite tööga ja sellega seotud aspektidega 

 

Võrreldes kokkupuutunute rahuloluhinnangut piirivalvurite tööga taustategurite lõikes, siis saab välja 

tuua mõned erisused. Keskmisest oluliselt enam oli rahulolematuid vene keelt kõnelevate inimeste 

seas (11%), muud keelt rääkivate inimeste seas oli rahulolu mõnevõrra madalam (77%). Samuti oli 

keskmisest oluliselt enam rahulolematuid muu kodakondsusega inimeste seas (13%). Maal elavate 

inimeste rahulolu piirivalvurite tööga oli keskmisest mõnevõrra kõrgem (88%) 

Teiste sotsiaaldemograafiliste taustategurite lõikes olulisi erinevusi ei ilmnenud. 

n=1201 86% 86% 81% 
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Joonis 34. Piirivalvuritega viimase 12 kuu jooksul kokkupuutunute rahulolu piirivalvurite tööga taustategurite lõikes 
 

3.3.3 Rahulolu piirivalvurite tööga  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piirivalvurite tööga? 

Piirivalvurite tööga jäi rahule 85% piirivalvuritega kokkupuutunutest, rahule ei jäänud vaid 6%. 

Sealhulgas täiesti rahule jäi üle kolmandiku (37%) ja üldse ei jäänud rahule 0,8%. Rahulolu ja 

rahulolematute osakaalud ei ole muutunud – seda võrreldes nii 2012. aasta kui varasema 3a. 

keskmisega. 

Prefektuuride lõikes oli rahulolu Eesti keskmisel tasemel, jäädes vahemikku 82-87%. Rahulolematuid 

oli keskmisel tasemel Lõuna ja Lääne prefektuuris, keskmisest oluliselt kõrgem, üle kümnendiku, oli 

rahulolematus piirivalvurite tööga Ida prefektuuri territooriumil piirivalvuritega kokkupuutunute 

hinnangul (13%) ja oluliselt madalam Põhja prefektuuri territooriumil piirivalvuritega 

kokkupuutunute arvates (3%). Samas ei ole rahulolu ja rahulolematuse näitajaid Ida prefektuuris 

oluliselt muutunud ei varasema aastaga ega varasema 3a. keskmisega võrreldes. 

Muutustest saab välja tuua Lõuna prefektuuri, kus võrreldes aasta varasemaga on piirivalvuritega 

kokkupuutunute rahulolu piirivalvurite tööga oluliselt kasvanud (78% → 87%) – positiivsena saab ka 

Keskmine 85% 

n=1201 
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välja tuua, et rahulolu kasv on tulnud rahulolematuse olulisest vähenemisest. Võrreldes 2013. aastat 

varasema 3a. keskmisega ei ole muutused olulised, ja seda mitte ühegi prefektuuri puhul. 

 
Joonis 35. Rahulolu piirivalvurite tööga 

 

 

3.3.4 Rahulolu piirivalvurite tegutsemise tulemuslikkusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piirivalvurite tegutsemise tulemuslikkusega? 

Piirivalvuritega kokkupuutunutest jäid piirivalvurite tegutsemise tulemuslikkusega rahule 83%, 

rahulolematuid oli vaid 4%. Väga rahule jäi kolmandik (34%) ja üldse mitte rahule 1,2%. Rahulolu ja 

rahulolematuse näitajad ei ole muutunud võrreldes 2012. aastaga ega ka varasema 3a. keskmisega. 

Prefektuurides oli rahulejäänute osakaal 83-85%, Lääne prefektuuris 78% - kuid see ei erine oluliselt 

Eesti keskmisest. Rahulolematuid oli Lõuna ja Lääne prefektuuri territooriumil piirivalvuritega 

kokkupuutunute seas keskmisel tasemel (4%), Põhja prefektuuris (2%)  oli rahulolematuid oluliselt 

vähem ja Ida prefektuuris (8%) oluliselt rohkem. Kuigi Ida prefektuuris oli rahulolematute osakaal 

kaks korda suurem kui Eesti keskmine, oli rahulolematuid siiski alla kümnendiku. Samuti ei ole 

rahulolematus Ida prefektuuri territooriumil piirivalvuritega kokkupuutunute seas muutunud 

võrreldes aasta varasemaga ja varasema 3a. keskmisega. 

Osakaalude muutused – nii võrreldes 2012. aastaga kui varasema 3a. keskmisega - ei ole üheski 

prefektuuris oluliselt muutunud. 

 

n=1201 
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Joonis 36.  Rahulolu piirivalvurite tegutsemise tulemuslikkusega 

 

3.3.5 Rahulolu piirivalvurite ametialaste oskustega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piirivalvurite ametialaste oskustega?  

Piirivalvurite ametialaste oskustega jäi nendega kokkupuutunutest rahule 83%,  rahulolematuid oli 

vaid 4%. Täiesti jäi rahule kolmandik (34%) kokkupuutunutest, üldse mitte rahule 1,2%. Rahulolijate 

ja rahulolematute osakaalud ei ole muutunud võrreldes 2012. aastaga ega ka varasema 3a. 

keskmisega. 

Võrreldes territooriume (prefektuure), kus elanikud piirivalvuritega kokku puutusid, jäi 

kokkupuutunute rahulolu piirivalvurite ametialaste oskustega keskmisele tasemele kõikides 

prefektuurides (vahemikus 80-85%). Rahulolematute puhul saab välja tuua, et Põhja prefektuuris oli 

rahulolematuid keskmisest oluliselt vähem ja Ida prefektuuris keskmisest oluliselt enam. Kuigi ka Ida 

prefektuuri territooriumil piirivalvuritega kokkupuutunutest oli rahulolematuid vähem kui 

kümnendik, on rahulolematus oluliselt kasvanud võrreldes 2012. aastaga (3% → 7%) ning 

rahulolijate osakaal samuti oluliselt vähenenud. Võrreldes varasema 3a. keskmisega ei ole Ida 

prefektuuris osakaalud siiski muutunud. 

Teiste prefektuuride puhul olulisi muutuseid välja tuua ei saa – osakaalud on jäänud sarnaseks 

võrreldes 2012. aasta kui varasema 3a. keskmisega. 

 

n=1201 
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Joonis 37.  Rahulolu piirivalvurite ametialaste oskustega 

 

3.3.6 Rahulolu piirivalvurite suhtlemisoskusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piirivalvurite suhtlemisoskusega? 

Piirivalvuritega kokkupuutunutest jäi piirivalvurite suhtlemisoskusega rahule 85% ja rahule ei 

jäänud 5%. Väga rahule jäi üle kolmandiku (39%), üldse ei jäänud rahule 1%.  Osakaalud on jäänud 

samaks võrreldes aasta varasemaga kui varasema 3a. keskmisega. 

Prefektuuride lõike jäi rahulolu vahemikku 80-88%, mis ei erine oluliselt keskmisest. Ka 

rahulolematute osakaal jäi kõikides prefektuurides keskmisele tasemele (vahemikus 2-7%). 

Kõikide prefektuuride puhul on rahulolu ja rahulolematuse osakaalud võrreldes aasta varasemaga 

ja võrreldes varasema 3a. keskmisega jäänud samaks. 

n=1201 
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Joonis 38.  Rahulolu piirivalvurite suhtlemisoskusega 

 

3.3.7 Rahulolu piirivalvurite välise korrektsusega  

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piirivalvurite välise korrektsusega? 

Piirivalvurite välise korrektsusega jäi rahule 92%, rahulolematuid oli marginaalselt (2%). Täiesti 

rahule jäid pooled (53%) piirivalvuritega kokkupuutunutest. Võrreldes 2012. aastaga kui ka varasema 

3a. keskmisega ei ole rahulolus ega rahulolematuses seoses piirivalvurite välise korrektsusega 

muutuseid toimunud. 

Prefektuurides jäi rahulolu keskmisele tasemele (vahemikus 88-94%), rahulolematuid oli samuti 

keskmisel tasemel (0-3%). Piirivalvuritega kokkupuutunute rahulolu/rahulolematus piirivalvurite 

välise korrektsusega ei ole muutunud võrreldes 2012. aastaga ega ka varasema 3a. keskmisega. 

n=1201 
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Joonis 39.  Rahulolu piirivalvurite välise korrektsusega 

 

3.3.8 Rahulolu piiriületusega piiripunktis 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piiriületuse kiirusega piiripunktis? 

Küsimus: Kuivõrd rahul olete piiriületuse korraldusega piiripunktis?  

Ülekaalukalt puutusid elanikud piirivalvuritega 

kokku piiriületuse situatsioonis (86%). Piiriületuse 

kiirusega piiripunktis jäi rahule 89% ning rahule ei 

jäänud 7%3. Rahulolu hinnangud piiriületuse 

korraldusele olid samad4. 

 

 

Keskmisest oluliselt vähem oli rahulolematuid piiriületuse kiirusega vanemas vanuserühmas (50-

74-aastased, rahulolematuid 4,2%). Kodakondsuse lõikes olulisi erinevusi ei olnud, küll aga ilmnesid 

erinevused emakeele lõikes. Eesti keelt emakeelena rääkivate elanike rahulolu nii piiriületuse 

kiiruse kui korraldusega oli keskmisest oluliselt kõrgem (mõlemal juhul rahulolijate osakaal 93%) ja 

muud keelt kõnelevate elanike seas keskmisest oluliselt madalam (rahulolijaid vastavalt 85% ja 

86%). Ka rahulolematute hinnangutes ilmnesid erinevused – eesti keelt kõnelevate elanike seas oli 

rahulolematuid 3-4%, muud keelt kõnelevate elanike seas 10-11%. 

Piiripunktide lõikes5 oli keskmisest oluliselt madalam rahulolijate osakaal ja keskmisest oluliselt 

suurem rahulolematute osakaal Narva maantee piiripunktis. 

                                                           
3
 89,2% jäi rahule, 7,0% ei jäänud 

4
 89,4% jäi rahule, 6,7% ei jäänud 

5
 Vastajatel ei palutud hinnata konkreetseid piiripunkte, vaid piiriületuse kiirust ja korraldust üldiselt. 

Hinnangud piiripunktidele on leitud piirkonna järgi, kus piiriületaja viimati või enamasti piirivalvuritega kokku 

n=1201 

Rahulolu piiriületuse kiiruse ja korraldusega oli 

sama: rahule jäi 89% ja rahule ei jäänud 7% 

piiriületajatest. Mõlema puhul oli rahulolijaid 

keskmisest enam Tallinna kordonis ja piiripunktis 

ning rahulolematuid keskmisest enam Narva 

maantee piiripunktis. 
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Keskmisest olulisemalt kõrgem oli rahulolu Tallinna kordonis ja Tallinna piiripunktis6. 

  

 
Joonis 40. Rahulolu piiriületuse kiirusega piiripunktis (piiriületajate hinnangud). * - arvestatud ka Narva ja Luhamaa 
kordon, kus ametlikku piiriületust ei toimu, kuid mille vastaja piiriületuse kohana väitis 

 

Kuna osad respondendid, kes väitsid piirivalvuritega kokkupuute situatsiooniks „piiriületaja“ ning 

kokkupuute kohaks Narva või Luhamaa kordoni territooriumi (kus ametlikku piiriületust ei toimu), 

võib oletada, et tegelikult puutusid antud respondendid piirivalvuritega kokku Narva ja Luhamaa 

maantee piiripunktides (või ajasid piirivalve ekslikult tolliga sassi). Nii jäi Narva maantee piiripunktis 

piiriületuse kiirusega rahule 78,1% ja Luhamaa maantee piiripunktis 86,9% piiriületajatest. 

Rahulolematuid oli nendes piiripunktides vastavalt 18,5% ja 6,6%.  

Piiriületuse korralduse puhul võib ainult välja tuua, et eesti keelt emakeelena rääkivate 

piiriületajate rahulolu oli keskmisest kõrgem ja muud keelt rääkivate piiriületajate seas keskmisest 

oluliselt madalam. Ka rahulolematute hinnangutes esines erinevusi – eesti keelt kõnelevate 

piiriületajate rahulolematus oli keskmisest väiksem ja muud keelt kõnelevate elanike seas suurem. 

Teiste demograafiliste taustatunnuste vahel olulisi erinevusi ei esinenud. 

Piiripunktide lõikes4 oli keskmisest kõrgem rahulolu piiriületuse korraldusega Tallinna kordonis ja 

Tallinna piiripunktis. Rahulolematuid oli keskmisest enam Narva maantee piiripunktis (Luhamaa 

maantee piiripunktis oli rahulolematuid keskmisest enam, kui arvestatud olid vaid need, kes väitsid 

piirivalvuritega kokkupuute piirkonnas „Luhamaa maantee piiripunkt“. Kui juurde arvestada ka need 

vastajaid, kes väitsid piirkonnaks „Luhamaa kordoni“, siis erinevus ei ole oluline). 

                                                                                                                                                                                     
puutus. // Graafikutel on arvestusest välja jäetud need kordonid, kus piiriületust ei toimu (seetõttu on vastajate 
koguarv väiksem) 
6
 Narva raudtee piiripunktis ei ole rahulolu keskmisest oluliselt kõrgem – vastajate arv selles piiripunktis oli väga 

väike. 

n=869/965* 
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Joonis 41. Rahulolu piiriületuse korraldusega piiripunktis (piiriületajate hinnangud). * - arvestatud ka Narva ja Luhamaa 
kordon, kus ametlikku piiriületust ei toimu, kuid mille vastaja piiriületuse kohana väitis 

 

3.3.9 Piirivalvuritega kokkupuutunute selgitused, mis neile 

piirivalvurite töös enim rahulolu või rahulolematust tekitab 

Küsimus: Palun täpsustage/kirjeldage, mis piirivalvurite töös enim                                                             

rahulolu/rahulolematus tekitab? 

Seda, mis põhjusel vastaja piirivalvurite tööga rahule jäi või mitte, 

paluti ka põhjendada. Positiivsetest kommentaaridest jäi ülekaalukalt 

kõlama piirivalvurite viisakas ja korrektne töö, professionaalsus. 

Siinkohal toodi välja ka meeldiv suhtlemine ja sõbralikkus, asjalikkus, 

hea teenindus, abivalmidus, täpsus, operatiivsus. 

 

Näited selgitustest: 

On võimalik võrrelda Vene piirivalvega, meie omad on vastutulelikumad ja professionaalsemad. 

Piirivalvurid, kellega on olnud kokkupuude, käituvad inimlikult, ei ole liiga ametlikud. 

Nad selgitavad hästi, mida nad tahavad teada või täpsustada.  

Nad on viisakad ja korrektsed. 

Korrektsed, lugupidavad, taktilised. Pigem olen rahul, nad on professionaalid. 

Nad on korrektsed, heatahtlikud ja professionaalsed. 

Viisakas käitumine, asjalikkus. 

Väga kena suhtumine, ametlik, korrektne. 

Väikese palga eest teevad nad nii suurt ja vastutusrikast tööd. Nad püüavad ja töötavad 
vastutustundlikult. 

Täpne ja korrektne töö. 

Töötajad on sõbralikud ja asjalikud. 

Ma ületan tihti piiri, nad on korrektsed ja viisakad. 

Kõige enam tekitavad rahulolu nende teadmised ja oskused. 

 

n=869/965* 

Piirivalvurite puhul kiideti nende 

viisakust, korrektsust ja 

professionaalsust. Ka kiirus 

(piiriületus ja töö) ja 

tulemuslikkus toodi positiivsena 

välja. 
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Ka toodi välja märksõna kiirus – kiire piiriületus, kiire dokumendi kontroll, kiire töö, kiire teenindus. 

Siin toodi ka välja, et pikad piirijärjekorrad on lühenenud või ka likvideeritud. Samuti toodi välja kiire 

ja efektiivne reageerimine ning leiti, et piirivalvurid ei pea kedagi kinni põhjuseta. Mitmetel juhtudel 

väideti, et võrreldes varasemaga on teenindus/piiriületus muutunud kiiremaks ja ka mugavamaks, 

samuti võrreldes Vene piirivalvuritega on Eesti poolel teenindus kiirem. 

Näited selgitustest: 

Rahulolu tekitab pikkade piirijärjekordade likvideerimine. 

Piiri ületades käitus piirivalve kiiresti ja operatiivselt. 

Käin tihti välismaal ja olen väga rahul, kõik toimub kiiresti ja korrektselt. 

Viimastel aastatel tegutsevad nad kiiremini, kui varem, kui piiri ületasin, ma olen rahul. 

Venemaal käies oli võimalus võrrelda meie ja Venemaa piirvalvurite tööd, mis oli nagu öö ja päev. Meil 
aetakse asjad kiiresti ja korrektselt korda, see oli Narva piiripunktis. 

Eesti poolel on kõik kiire, ei peeta pikalt kinni. 

Nad töötavad kiiresti, korrektselt, ilma asjatu kinnipidamiseta. 

Kiirus ja professionaalsus. 

Kiirus nende töös, nad töötavad kiiresti. 

Nad on küllaltki korrektsed inimesed, teevad oma tööd kiirelt, hoiatavad olukordade eest. 

Nad reageerivad kiiresti ja sõidavad kiiresti ka kohale ning seletavad, kui me küsime. 

Mulle meeldib, et on eelregistreerimine, sest niimoodi saab kiiresti piiri ületada. 

Teenindus ja töökorraldus on muutunud palju mugavamaks ja paremaks, samuti kiiremaks. 

Piiri ületamisel järjekordi ei esinenud. 

Dokumentide kontroll on väga hästi sujunud ning kiiresti läinud. 

Piirivalve reageerib kiirest juhtumitele. 

Mulle kõik meeldib, sest Eesti piirivalvurid töötavad kiiremini, kui venelaste piirivalve. 

 

Sama võrra kiideti piirivalvurite töö tulemuslikkust – selle all mõeldi näiteks piiri tõhusat valvet ja 

kontrolli, tõhusat tööd salakauba (sigaretid, kütus jm) ja illegaalse (narkootikumid) kauba 

avastamisel, korra tagamist, piiririkkujate ja illegaalide avastamist, kurjategijate kinnipidamist. 

Mitmetel juhtudel toodi välja, et positiivse kuvand on tekkinud läbi meedia – inimesed on kuulnud, et 

salakaupa, illegaale ja kurjategijaid avastatakse enam – piir on kaitstud ja kontrolli all. Ka on inimesed 

märganud, et piirivalvurid patrullivad koos politseinikega – positiivsena nähti nende abi ja panust 

patrullimisel ja turvalisuse pakkumisel/tagamisel. 

Näited selgitustest: 

Leitakse narkootikume üles, see on väga hea. 

Nad püüavad salakaubavedajad kinni. 

Nad saavad kätte salakaupa ja piiririkkujaid. 

Piir on kaitstud. 

Narva piir töötab korralikult. 

Piirkonnas on üldine korra tase parem tänu piirivalvele. 

Vene piirivalvuritega võrreldes töötavad nad hästi. 

Nad püüavad piiril kurjategijad kinni. 

Immigrante ei roni nii palju läbi, piir on olemas. 

Nad sõidavad Hiiumaal ringi, mitte ei passi põõsastes. 

Nad otsivad piiril kogu aeg narkootikume ja jälgivad ka, et inimesed siia relvi ei tooks. 
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Illegaalseid kalamehi püüavad. 

Nende tööl on tulemused ja nad saavad narkolaste kätte. 

Suuremalt jaolt on nad väljas ja neid on näha. 

Salakütust ei ole enam, töö on tõhus. 

Piirivalvurid teevad politseiga koostööd, salasigarettide kättesaadavus on vähenenud. 

Avastamiste arv piiril on märkimisväärne, nad töötavad väga tõhusalt. 

Kurjategijaid ei lasta üle piiri, nad võetakse ikka kinni. 

Pidev patrullimine. 

Kui nad väljas on, siis liiklus sujub paremini. 

 

Kui vastaja ei osanud täpsemalt kommenteerida, millega ta rahule jäi, siis toodi lihtsalt välja, et 

probleeme pole tekkinud ja kõik on sujunud.  

 

Viisakas ja korrektne töö, professionaalsus 44% 
Kiirus – kiire piiriületus, kiire dokumendikontroll, kiire töö 18% 
Tulemuslik ja tõhus töö 18% 
Probleeme ei tekkinud, kõik sujus 15% 
Muu 5% 
Joonis 42. Piirivalvuritega kokkupuutunute rahulolu selgitused (v.a "ei oska öelda") 

Aasta varem tõid viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokkupuutunud esile kõige sagedamini 

kiiruse – kiire piiriületus, teenindus, dokumendikontroll ja reageerimine. Sellele järgnes korrektsus ja 

täpsus, kolmandana hea suhtlemisoskus, viisakus ja inimlikkus, ning neljandana professionaalsus, 

tõhus töö rikkumiste ja salakauba avastamisel. 

n=1017 
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Peamise rahulolematuse põhjusena toodi ülekaalukalt välja märksõna 

aeglus – aeglane piiriületus, aeglane teenindus ja töö, aeglane 

reageerimine ja pikad piirijärjekorrad. Eriti toodi see probleem esile 

Eesti-Vene piiril. 

 

Näited selgitustest: 

Piiriületusel tuleb kaua oodata järjekorras, paberitöö võtab nii kaua aega. 

Piirivalvepunktide madal läbilaskevõime, piirivalvurite aeglane töö.  

Aeglaselt teenindavad piiril. 

Probleeme esineb piiril, kust autodega tullakse sisse välismaalt, järjekorrad on pikad, läbilaskevõime on 
kehv. Paljud kaebavad. 

Nad võiksid töötada kiiremini, suitsetavad, peavad vaheaega, aga inimesed ootavad. 

Piiril on kohutavad järjekorrad. 

Venemaale sõitmiseks peab nädala järjekorras ootama, nad töötavad halvasti. 

Liiga aeglaselt tegelevad ja vormistavad dokumentidega. Samas ka pikad järjekorrad piiril. 

Soome sõites on rahul kuuldu põhjal. Narva piiripunktis on pikad ootejärjekorrad, lausa kiusamine. 

Järjekorrad piiril pikad, kuna töötajatest on puudus. 

Väga korralikult kontrollivad, kuid liiga palju võtab aega piiripunktil. 

Töötavad halvasti, väga aeglaselt. Üks aken töötab kolmest. 

 

Piirivalvuritele heideti ette ka halba ja ebaviisakat teenindust ning ülbet/üleolevat käitumist. Leiti, 

et piirivalvurid võiksid olla sõbralikumad. 

Näited selgitustest: 

Venemaalt, puhkuselt tulles, suhtuti minusse jämedalt ja kästi kaasasolevad kingitused ette näidata, 
samuti sigaretid, 2-3 pakki võeti ära, ei seletatud, miks. 

Piirivalve oli ühe inimese suhtes ahistav. Kui töötavad selle koha peal, siis arvavad, et nad võivad endale 
kõike lubada. Rohkem peaks vaatama, keda tööle võtta. 

Ei oska eesti keeles rääkida piiri peal. 

Üleolev käitumine, minu seljas on vorm, ma võin teha, mida tahan. 

Põhimure on idapiiri ületamisega, ametnikud on aeglased ja venitavad oma toimingutega ning on tugevalt 
üleoleva käitumisega. Hoiak ja suhtumine on üleolev. 

Rikuvad privaatsust. Nad ei ole koostöö aldis küla inimestega pigem otsivad probleeme, et siis norida 
elanikega. 

Piirivalvurid pidasid mind kinni öösel, kui sõitsin Pärnusse, pool tundi otsisid midagi auto juures, aga 
midagi ei leidnud. Küsimustele ei vastanud, mida otsite. Kas neil on õigus autosid kinni pidada, kusjuures 
nad ei kandnud õiget vormi ka. 

Nad ülbitsevad palju. 

 

Ka toodi välja ebatõhus ja mittetulemuslik töö. Siin tõid piirivalvuritega kokkupuutunud välja, et piir 

ei pea – salakaup (suitsud ja alkohol) pääseb piirilt läbi, samuti pääsevad illegaalid riiki, kontroll piiril 

on nõrk/ei ole piisav. 

Näited selgitustest: 

Piirivalvuritele heideti ette 

aeglust (töö, teenindus, 

piiriületus, sh pikad 

piirijärjekorrad), halba ja 

ebaviisakat teenindust ja 

ebatõhusat tööd. 
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Meie kandis on palju salasigarette müügil. 

Salasuitsud ja salaviin liigub inimeste seas ringi. 

Illegaalid pääsevad maale. 

Küla vahel on palju illegaale, miks nad ei võta neid piiril kinni. 

Igasugused inimesed ja asjad saavad üle piiri. 

Narkootikumide vedu ei kontrollita piiril piisavalt. 

Salasuitsu ei võeta piiri peal ära. 

Piirivalvet pole üldse näha. Kalamehed kurdavad, et neid kontrollitakse pidevalt - nad pole enam piirivalve, 
vaid kalakaitse. 

 

 

Aeglus – aeglane piiriületus, aeglane teenindus, pikad järjekorrad piiril 59% 
Halb teenindus 24% 
Ebatõhus, mittetulemuslik töö 15% 
Muu 2% 
Joonis 43. Piirivalvuritega rahulolematute selgitused (v.a "ei oska öelda") 

Aasta varem tõid viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega kokkupuutunud rahulolematuse peamise 

põhjusena välja pikad järjekorrad ja aeglase teeninduse, millele järgnes ebaviisakus ning ebameeldiv 

suhtumine. Pikki järjekordi toodi esile just autode puhul, mil piiriületus võtab kaua aega. Üksikutel 

kordadel mainiti ka piirivalvurite ebaprofessionaalsust, töö mitte hästi tegemist, samuti liigset, 

põhjuseta, vähetõhusat või ebapiisavat kontrolli. 

 

3.4 Rahulolu piirivalve ja politsei päästeabiga 

Küsimus: Kas Teil või kellelgi Teie pereliikmetest
7
 on merel, piiriveekogul (Peipsi või Pihkva järvel, Lammjärvel, 

Narva jõel) või metsas vaja läinud politsei ja piirivalve poolset päästeabi? 

Küsimus: Kuivõrd jäite rahule päästeabi teenusega
8
? → Kui ei jäänud rahule,  

siis „Miks ei jäänud rahule?“ 

 

Politsei- või piirivalvepoolset päästeabi oli metsas, merel või 

piiriveekogul vaja läinud 97 juhul9. Merel või piiriveekogul oli päästeabi 

vaja läinud 43 ja metsas 54 juhul. Kui varasematel aastatel paluti 

päästeabi vajanud respondentidel hinnata rahulolu päästeabi kiirusega, 

siis sel aastal paluti hinnata rahulolu päästeabi teenusega. Päästeabi 

teenusega jäi rahule 84% päästeabi vajanutest, rahule ei jäänud 11%. 

Merel ja piiriveekogul jäädi päästeteenusega enam rahule (rahulolijaid 

88% ja rahulolematuid 7%) kui metsas (rahulolijaid 80% ja 

rahulolematuid 15%).  

 

Eelmises uuringus jäi päästeabi kiirusega rahule merel või piiriveekogul 73% ja metsas 68%. 2011. 

aastal oli keskmine rahulolu päästeabi kiirusega kõrgem kui 2012. aastal ning rahulolu langus tuli 

                                                           
7
 Varasematel aastatel küsiti pereliikmete asemel „leibkonnast“ 

8
 Varasematel aastatel oli küsimus sõnastatud „Kas jäite päästeabi kiirusega rahule?“ 

9
 97 juhul – kaalumata andmetel; 100 juhul kaalutud andmetel  

Päästeabi oli vaja läinud 97 juhul. 

Päästeabi teenusega jäi rahule 

84% ja rahule ei jäänud 11% 

abivajajatest. 

Merel/piiriveekogul jäädi 

päästeabiga enam rahule kui 

metsas. Rahulolematuse 

põhjusteks olid 

ebaprofessionaalne 

päästeteenus, abi saabumiseni 

läks liiga kaua aega või see ei 

saabunud/seda ei saadetud. 

n=76 
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metsas abi vajanute hinnangutest, mis oli 2012. aastal tunduvalt madalam kui 2011. aastal. Kuigi 

otseselt ei saa 2012. ja 2013. aasta rahuloluhinnanguid võrrelda, võib siiski märkida, et päästeabiga 

rahulolijaid oli ka 2013. aastal enam nende seas, kes päästeabi olid vajanud merel või piiriveekogul. 

Samas on rahulolu nii metsas kui merel/piiriveekogul kõrgem kui aasta varem. 

Rahulolematuse peamise põhjusena toodi välja, et päästeteenus polnud professionaalne, abi 

saabumiseni läks liiga kaua aega või abi ei saadetud/abi ei saabunud. Viimased kaks olid ka eelmises 

uuringus peamised rahulolematuse põhjused. 

 

3.5 Kokkuvõte politseinike ja piirivalvuritega 

kokkupuutunute rahulolust  

 
Keskmine rahulolumäär10 politseinike töö erinevate aspektidega oli 2013. aastal 76% ja piirivalvurite 

töö erinevate aspektidega 86%. Mõlema puhul on keskmine rahulolu võrreldes nii aasta varasemaga 

kui varasema 3a. keskmisega jäänud samale tasemele. Nagu varasematel aastatel on rahuloluindeks 

piirivalvurite töö puhul kõrgem kui politseinike tööga. 

Nii politseinike kui piirivalvurite puhul jäid kokkupuutunud kõige enam rahule nende välise 

korrektsusega (politseinike puhul 93%, piirivalvurite puhul 92%). Samuti oldi väga rahul 

suhtlemisoskusega – piirivalvurite puhul ka nende tööga üldiselt. Nagu varasemalt, jäid ka sel aastal 

piirivalvurite töö ja sellega seotud erinevate aspektidega rahule enam kui kolmveerand nendega 

kokkupuutunutest – kõikide aspektidega olid piirivalvuritega kokkupuutunud kas täiesti või pigem 

rahul üle 80%. Politseinike tööga üldiselt jäi rahule veidi üle kolmveerandi ning nende tegutsemise 

tulemuslikkuse ja ametialaste oskustega veidi alla kolmveerandi politseinikega kokkupuutunutest. 

Kõige madalama hinnangu sai politseinike tegutsemise kiirus, millega jäi rahule veidi vähem kui 2/3. 

 
Joonis 44. Kokkupuutunute rahulolu võrdlus erinevate hinnatud aspektidega (sulgudes võrdlus 2012. aastaga) 

Võrreldes 2012. aastaga ei ole politseinike tööga seotud rahuloluhinnangud oluliselt muutunud ühegi 

hinnatud aspekti puhul. Võrreldes varasema 3a. keskmisega saab positiivsena välja tuua rahulolu 

                                                           
10

 Politseinike ja piirivalvurite töö kõikide hinnatud aspektide keskmine 
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olulise kasvu suhtlemisoskuse puhul (+3%), teiste aspektide puhul olulisi muutuseid välja tuua ei saa 

– hinnangud on püsinud stabiilsed. 

Nagu varasemates arvamusuuringutes on välja tulnud, oli ka selle küsitluse tulemusena 

politseinikega kokkupuudet omanud inimeste rahuolu ja ka rahulolematus politseinike tööga 

suurem kui kokkupuudet mitte omanud inimeste rahulolu. Politseinikega kokkupuudet mitte 

omanud inimeste seas oli  

Politseinikega mitte kokkupuutunute seas oli märkimisväärselt enam neid, kes politseinike tööd ja 

selle erinevaid aspekte hinnata ei osanud – seetõttu oli nende hulgas ka vähem rahulolijaid kui 

rahulolematuid. 

Kõige sagedamini tõid politseinikega kokkupuutunud ja politsei tööga rahule jäänud inimesed 

rahulolu põhjuseks selle, et politseinike töö on tulemuslik (korra tagamine, kurjategijate 

kinnipidamine, tööga hästi hakkama saamine). Teisena toodi välja, et  politseinikud on nähtaval – 

nende olemasolu tunnetatakse ja see tekitab inimestes turvatunnet ning kolmandana kiire ja 

operatiivne reageerimine. Ka teadmine, et politsei ja nendepoolne abi on alati kättesaadav, tekitab 

inimestes turvatunnet. Ka leiti, et politseinikud on professionaalsed ja teevad head tööd 

liiklusjärelevalve osas.  

Politseinikega rahulolematusega seoses oli peamine põhjus elanike hinnangul ebatõhus ja 

mittetulemuslik töö, aga ka harva nähtaval olemine, aeglane reageerimine ja ebaprofessionaalsus. 

Ka heideti ette politsei abi kättesaadamatust ja halba tööd liiklusjärelevalves. 

Nagu ka varasematel aastatel, esines ka 2013. aasta uuringutulemustes erinevus ohvriks langenute ja 

ohvriks mitte langenute rahulolus politseinikega tööga – ohvrite rahulolu oli madalam teiste 

politseinikega isiklikult kokkupuutunutega võrreldes. Samas on viimastel aastatel ohvriks langenute 

rahulolu politseinike tööga mõnevõrra kasvanud.  

Võrreldes aasta varasemaga ei ole piirivalvuritega kokkupuutunute hinnangul ühegi hinnatud 

aspektiga rahulolu oluliselt muutunud – rahulolu tase on jäänud samaks. Samuti ei saa välja tuua 

olulisi muutuseid võrreldes varasema 3a. keskmisega. 

Piirivalvurite tööga rahulejäänud tõid peamise rahulolu põhjusena välja viisaka ja korrektse töö, 

professionaalsuse (meeldiv suhtlemine, sõbralikkus, asjalikkus, hea teenindus, abivalmidus, täpsus, 

operatiivsus). Samuti mainiti kiirust (kiire piiriületus, kiire dokumendi kontroll, kiire töö, kiire 

teenindus. Positiivsena toodi välja, et pikad järjekorrad on lühenenud või järjekordi polegi enam ning 

võrreldes varasemaga on teenindus/piiriületus muutunud kiiremaks ja mugavamaks. Töö 

tulemuslikkust kiideti samuti (piiri tõhus valve ja kontroll, tõhus töö salakauba ja illegaalse kauba 

avastamisel, korra tagamine, piiririkkujate ja illegaalide avastamine, kurjategijate kinnipidamine). 

Positiivsena nähti piirivalvurite panust patrullimisel ja turvalisuse tagamisel.  

Need, kes piirivalvurite tööga rahule ei jäänud, tõid peamise rahulolematuse põhjusena välja 

märksõna „aeglane“ (aeglane piiriületus, aeglane teenindus ja töö, aeglane reageerimine ja pikad 

piirijärjekorrad. Eriti toodi see probleem esile Eesti-Vene piiril. Samuti heideti piirivalvuritele ette 

halba ja ebaviisakat teenindust, ülbet ja üleolevat käitumist. Ka mainiti 

ebatõhusat/mittetulemuslikku tööd (piir ei pea – salakaupa tuuakse üle piiri, samuti pääsevad riiki 

illegaalid, kontroll piiril on nõrk, ebapiisav). Siinkohal võib välja tuua, et piirivalvuritega 

kokkupuutunutest alla kümnendiku (6%) ei jäänud piirivalvurite tööga rahule – ülekaalukas enamus - 

üle kolmveerandi (85%) jäid piirivalvurite tööga rahule, sh täiesti rahule jäi üle kolmandiku (37%). 
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Sotsiaaldemograafiliste taustategurite lõikes ilmnesid nii politseinikega kui piirivalvuritega 

kokkupuutunute hinnangutes olulised erinevused emakeele, kodakondsuse ja elukoha (linn/maa) 

lõikes. Politseinikega kokkupuutunute hulgas oli eesti keelt emakeelena rääkivate elanike rahulolu oli 

oluliselt kõrgem  ning vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste rahulolu keskmisest oluliselt 

madalam. Kodakondsuseta ja muu kodakondsusega  elanike rahulolu oli samuti keskmisest oluliselt 

madalam. Piirivalvuritega kokkupuutunute hulgas oli keskmisest oluliselt enam rahulolematuid vene 

keelt kõnelevate inimeste seas, muud keelt rääkivate inimeste seas oli rahulolu mõnevõrra madalam. 

Samuti oli keskmisest oluliselt enam rahulolematuid muu kodakondsusega inimeste seas. 

Politseinikega kokkupuutunute hulgas oli maal elavate inimeste rahulolu politseinike tööga 

keskmisest oluliselt kõrgem (samuti oli nende rahulolematus keskmisest oluliselt väiksem), 

piirivalvuritega kokkupuutunute hulgas oli maal elavate inimeste rahulolu piirivalvurite tööga 

keskmisest mõnevõrra kõrgem. 

Teiste taustategurite lõikes olulisi erinevusi ei ilmnenud (sugu, vanus, haridus). 

Prefektuuride lõikes oli politseinikega keskmine rahulolu (kõikide hinnatud aspektide keskmine) 

kõrgeim Lääne prefektuuris, samuti võib välja tuua Lõuna prefektuuri (mõlemas keskmine ~ 80%). 

Põhja ja Ida prefektuuris oli keskmine rahulolu madalam, jäädes vahemikku 71-72%. 

Positiivsena saab välja tuua Lääne prefektuuri, kus rahulolu kas kasvas või jäi samaks kõikide 

hinnatud aspektide puhul – sh oluliselt kasvas rahulolu politseinike tööga üldiselt, ametialaste 

oskuste ja suhtlemisoskusega. Mõnevõrra kasvas rahulolu politseinike suhtlemisoskusega ka Ida 

prefektuuri territooriumil piirivalvuritega kokkupuutunute seas. 

Mõnevõrra on rahulolu vähenenud Ida prefektuuri teeninduspiirkonna elanike hulgas politseinike 

ametialaste oskuste ja tegutsemise kiirusega. Samuti on rahulolu mõnevõrra vähenenud Põhja 

prefektuuri politseinike välise korrektsusega. 

Lõuna prefektuuris jäid rahuloluhinnangud kõikide aspektide puhul 2013. aastal samale tasemele 

võrreldes varasema 3a. keskmisega. 
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Tabel 1. Politseinikega rahulolijate osakaal ja osakaalu muutus võrreldes kolme varasema aasta keskmisega 
prefektuuride lõikes (prefektuur = vastaja elukoha järgi) 

 

 

Prefektuuride lõikes oli keskmine rahulolu piirivalvuritega (kõikide hinnatud aspektide keskmine) 

sarnasel tasemel jäädes vahemikku 85-87%. Madalaima hinnangu sai Lääne prefektuur, kuid 

keskmine rahulolu piirivalvuritega oli siiski üle 80%. 

Positiivsetest muutustest saab välja tuua Lõuna prefektuuri, kus 2013. aastal võrreldes varasema 

3a. keskmisega kasvas rahulolu nii piirivalvurite töö, tegutsemise tulemuslikkuse kui ametialaste 

oskustega (teisi aspekte – suhtlemisoskust ja välist korrektsust hinnati samal tasemel). Rahulolu kasv 

piirivalvurite ametialaste oskustega kasvas enim prefektuuride võrdluses. 

Teistes prefektuurides – Põhja, Ida ja Lääne prefektuuris jäi rahulolu kõikide aspektidega 2013. 

aastal samale tasemele võrreldes varasema 3a. keskmisega. Mõnevõrra vähenes rahulolu Ida 

prefektuuri territooriumil piirivalvuritega kokkupuutunute hinnangul piirivalvurite ametialaste 

oskustega ja Lääne prefektuuris nende välise korrektsuse ja tegutsemise tulemuslikkusega. 

Tabel 2. Piirivalvuritega rahulolijate osakaal ja osakaalu muutus võrreldes kolme varasema aasta keskmisega 
prefektuuride lõikes (prefektuur = vastaja kokkupuute koha järgi) 
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4. Elanike turvatunne  

 

4.1 Üldine turvatunne  

Elanikel paluti hinnata 7-palli skaalal, kui turvaliselt või ebaturvaliselt nad end või oma pere tunnevad 

järgmiste süüteoliikide ja ohuolukordade suhtes:  

… liiklusega seotud ohud – avariid, joobes juhid jms 

 … vargused kodust, suvilast või autost 

 … narkokuritegevus 

 … tänavakuritegevus, tänavavargused, taskuvargused 

 … füüsiline vägivald või sellega ähvardamine 

 … ebaseaduslik sisseränne, ebaseaduslik riigisviibimine 

 … ebaseaduslik riigis töötamine 

 … inimkaubandus 

 … salakaubandus – salaalkohol, - suits, -kütus jms 

 … merereostus  

… arvutikuritegevus 

… korruptsioon 

 

Hinnanguskaalal 7 palli tähendas, et tuntakse end või enda pere väga ohustatuna, kardetakse selle 

pärast ja 1 pall tähendas, et hinnatava aspekti ees ei tunta üldse ohtu ja ei kardeta selle pärast. 

Kõige enam tundsid elanikud enda ja oma pere ohustatuna liiklusest (4,43 palli). Keskmisest kõrgem 

(keskmine = 3,5 palli) oli ohutunne ka arvutikuritegevuse (3,93 palli), korruptsiooni (3,75 palli) ja 

merereostuse (3,60 palli) ees. 

Kõige vähem tundsid elanikud ohustatuna ebaseadusliku riigis töötamise (2,32 palli),  

ebaseadusliku sisserände/riigis viibimise (2,37 palli) ja inimkaubanduse (2,63 palli) ees. 

Keskmise ohuhinnangu said hirm varguse (3,57 palli), narkokuritegevuse (3,51 palli) ja 

tänavakuritegevuse ees (3,30 palli), mõnevõrra madalam oli hirm salakaubanduse (3,18 palli) ja hirm 

füüsilise vägivalla (2,96 palli) ees. 

Järgnevalt on tulemusi analüüsitud protsentuaalselt ning analüüsist on välja jäetud need vastajad, 

kes valisid vastuseks skaala keskpunkti (4 palli), mis ei liigitu ohtu tundvaks ega ohtu mitte tundvaks. 

Keskmine ohutunde määr (kõikide hinnatud ohuliikide keskmine) oli 2013.  aastal 33% - see oli ühe 

protsendi võrra madalam kui aasta varem. Võrreldes 3a. ja 5a. keskmisega oli keskmine ohutunde 

määr aga madalam. Vaadates keskmisi ohutunde määrasid aastast 2005, oli 2011. aastal keskmine 

ohutunne madalaim, 2013. aastal jäi ohutunne samuti keskmisest madalamaks. 
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Tabel 3. Elanike keskmine ohutunne (kõikide hinnatud aspektide keskmine) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

43% 47% 30% 33% 48% 42% 28% 34% 33% 

 

Kui 2012. aastal elanike ohutunne kõikide hinnatud ohuliikide lõikes võrreldes varasema aastaga (st 

2011) kasvas, siis 2013. aastal võrreldes aasta varasemaga ohutunne jäi samale tasemele (vähenes 

kõigest 1%). Kui keskmisest ohutunde määrast jätta välja kaks uut ohuliiki – arvutikuritegevus ja 

korruptsioon – oli ohutunde keskmine 31%. Võrreldes 3a. keskmisega oli kümne hinnatud ohuliigi 

näitaja 2013. aastal madalam (võrdlus ei puuduta kahte uut ohuliiki – arvutikuritegevus ja 

korruptsioon).  

Läbi aastate on elanikud enim ohtu tundnud liiklusest, 2013. aastal samuti üle poole elanikest. 

Võrdluseks - teiste ohuliikide suhtes tundsid ohtu alla poole elanikest. Kui aasta varasemaga 

võrreldes vähenes liikluse ees ohtu tundvate inimeste osakaal (-6% võrra), siis võrreldes 3a. ja 5a. 

keskmisega on ohutunne vähenenud. Hirm liikluse ees langes kõikidest ohuliikidest võrreldes 

möödunud aastaga kõige enam. Teisena järgnes hirm arvutikuritegevuse ees (hirmu tundvate 

inimeste osakaal 46%). Kolmandana tundsid elanikud hirmu korruptsiooni ees. 

Ohutunde määr oli keskmisest kõrgem ka varguste puhul (39%). Võrreldes 3a. keskmisega oli 

hirmutundvate elanike osakaal madalam (-8% võrra), samuti oli madalam  5a. keskmisega võrreldes  

(-7%). 

Merereostusest tundis ohtu endale või oma perele veidi üle kolmandiku elanikest (38%), samuti ka 

narkokuritegevusest (37%). Elanike hirm merereostuse ees võrreldes aasta varasemaga vähenes (-

3%), võrreldes 3a. keskmisega aga vähenes -7% võrra. Hirm narkokuritegevuse ees vähenes võrreldes 

aasta varasemaga (-5%), võrreldes 3a. keskmisega aga vähenes sama võrra, võrreldes 5a. keskmisega 

vähenes -2% võrra.  

Keskmisest vähem tundsid elanikud end ja oma peret ohustatuna salakaubandusest (32%), 

tänavakuritegevusest (32%), hirm füüsilise vägivalla ees (24%) ja inimkaubanduse ees (19%). 

Kõige vähem tunti end ja oma peret ohustatuna (nagu ka 2012. aastal) ebaseaduslikust riigis 

töötamisest (13% tundis ohtu) ning ebaseaduslikust sisserändest ja riigis viibimisest (14%). Mõlema 

ohutunde määr võrreldes aasta varasemaga langes, kuid võrreldes varasema 3a. keskmisega oli 

ohutunde määr samal tasemel (-1%).  
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Joonis 45. End ja oma peret ohustatuna tundvate elanike osakaal 2010-2013 

 

Sarnaselt eelmise uuringu tulemustele, tundsid naised enamus hinnatud ohuaspektide lõikes enam 

hirmu kui mehed – tänavakuritegevuse, varguste, füüsilise vägivalla, liikluse, narkokuritegevuse, 

inimkaubanduse, merereostuse ees ja samuti oli nende hirm suurem arvutikuritegevuse ees 

Ebaseadusliku sisserände, riigis viibimise ja töötamise osas, korruptsiooni ja salakaubanduse ees oli 

ohutunne meeste ja naiste seas sarnane. 

Vanusegruppe võrreldes saab välja tuua, et keskmine vanuserühm (35-49-aastased) tundis 

noorematest ja vanematest ebaturvalisemalt tänavakuritegevuse, varguste, narkokuritegevuse ja 

korruptsiooni suhtes. Nooremad (15-34-aastased) tundsid võrreldes vanematega vähem ohtu 

narkokuritegevusest, inim- ja salakaubandusest, ebaseaduslikust sisserändest, riigis viibimisest ja 

töötamisest ning merereostusest. Inimkaubanduse ning ebaseaduslik sisserände, riigis viibimise ja 

töötamise puhul nähtus, et ohutunne kasvab vanusega. Vanem vanuserühm (50-74-aastased) tundis 

võrreldes teiste vanuserühmadega vähem ohtu liikluse, füüsilise vägivalla ja arvutikuritegevuse ees. 

Enamike hinnatud ohuallikate lõikes oli sarnaselt eelmisele uuringule ohutunne kõrgem 

muukeelsete elanike seas. Muukeelsed elanikud tundsid enam ohtu tänavakuritegevuse, füüsilise 

vägivalla, narkokuritegevuse ja inimkaubanduse ees. Väiksemad olid erinevused ohutunde osas 

varguste, ebaseadusliku töötamise, korruptsiooni ja merereostuse ees – kuid ka siin tundsid eesti 

keelt kõnelevad elanikud end turvalisemalt. Ohutunne oli sama liikluse, salakaubanduse, 

ebaseadusliku sisserände ja riigis viibimise osas. Arvutikuritegevuse osas oli muukeelsete elanike 

ohutunne madalam. 
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Kodakondsuse lõikes (Eesti, muu, ilma kodakondsuseta) tundsid elanikud sarnaselt ohtu liikluse ja 

ebaseadusliku sisserände/riigis viibimise ees. Füüsilise vägivalla, inimkaubanduse, merereostuse ja 

ebaseadusliku töötamise puhul tundsid Eesti kodakondsusega inimesed end turvalisemalt ja ilma 

kodakondsuseta inimesed ebaturvalisemalt kui teised. Eesti kodakondsusega elanike turvatunne oli 

suurem kui teistel vaadeldud rühmadel tänava- ja narkokuritegevuse osas. Varguste, salakaubanduse 

ja korruptsiooni puhul tundsid muu kodakondsusega inimesed end turvalisemalt kui Eesti 

kodakondsusega ja ilma kodakondsuseta elanikud. 

Linnalistes asulates elavad inimesed tundsid ennast ebaturvalisemalt kui maa-asulates elavad 

inimesed. Ohutunne oli sarnane ebaseadusliku sisserände ja töötamise osas. 

Haridustasemeid (alg- või põhiharidus, kutse-, kesk- või keskeriharidus, kõrgharidus) võrreldes ei 

esinenud erinevusi ohutunde määras füüsilise vägivalla osas.  Tänavakuritegevuse, liikluse, varguse, 

arvutikuritegevuse, korruptsiooni ja merereostuse ees tundsid alg- või põhiharidusega inimesed 

vähem ja kõrgharidusega inimesed rohkem ohtu. Narkokuritegevusest ja salakaubandusest tundis 

vähem ohtu endale või oma perele alg- või põhiharidusega inimesed (teiste haridustasemete 

ohutunde määr oli sarnane). Ebaseadusliku töötamise, ebaseadusliku sisserände/riigis viibimise ja 

inimkaubanduse ees tundsid vähem ohtu kõrgharidusega inimesed (teiste ohutunde määr oli 

sarnane).  

Võrreldes ohvriks langenute ja ohvriks mitte langenute ohutunde näitajaid oli, sarnaselt 

eelmisele uuringule, ohvriks langenute ohutunde näitajad kõrgemad tänavakuritegevuse, 

varguste ning füüsiline vägivalla või sellega ähvardamise osas. 2013. aastal oli  ohutunde 

näitajad lisaks eelmainitutele kõrgemad ka narkokuritegevuse, salakaubanduse, 

arvutikuritegevuse ja korruptsiooni osas. Teiste aspektide puhul erinevused ei olnud nii suured.  
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4.2 Liiklusega seotud ohutunne  

 
Liiklusest (avariid, joobes juhid jms) tundis ohtu endale või oma perele 61% elanikkonnast, ohtu ei 

tundnud 37%. Võrreldes eelmise aastaga on ohutunne vähenenud (-6% võrra), võrreldes varasema 

3a. keskmisega on ohutunne samuti vähenenud -6% võrra. 

Kõige enam tundsid liikluse ees ohtu Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas elavad inimesed (67%), 

kõige vähem tunti ohtu Lääne prefektuuri teeninduspiirkonnas (53%). Ohutunne on võrreldes 

eelmise uuringuga langenud kõikides prefektuurides, kõige suurem langus oli Lääne prefektuuris (-

9%). Võrreldes varasema 3. keskmisega on 2013. aastal ohutunne prefektuurides oluliselt muutunud, 

Lääne prefektuuris, kus liiklusega seotud ohutunne on vähenenud (-8% - teistes prefektuurides jääb 

muutus 3-5% vahemikku). Samuti ei ole muutunud ohutunde jaotuse erinevused prefektuuriti – nii 

2013. kui 2012. aastal tundsid kõige enam (keskmisest enam) ohustatuna Põhja prefektuuri ja kõige 

vähem Lääne prefektuuri teeninduspiirkonnas elavad inimesed. 

 

 
Joonis 46. Liiklusega (avariid, joobes juhid jms) seotud ohutunne prefektuuride lõikes 

 
Kõige enam tundsid inimesed ohtu endale või oma perele liikluse ees pealinnas ja suuremates 

linnades – Tartu, PP Lõuna, PP Kesklinna ja PP Ida pj-s tundis liikluses ohtu ca kolmveerand 

vastanutest. Hiiumaa paistab silma sellega, et ca kolmandik sealsetest elanikest tundis ohtu liikluse 

ees, samas kui teistes pj-des oli ohtu tundvate elanike osakaal vähemalt pool. 

Võrreldes 3a. keskmisega vähenes ohutunne liikluses neljateistkümnes politseijaoskonnas (kõige 

enam Ida-Harju, Rakvere, Pärnu ja Võru pj-s), kolmes (PP Ida, Lääne-harju ja Põlva pj) jaoskonnas 

ohutunne ka suurenes, kuid suurenemine oli marginaalne (+1%). Ülejäänud kolmes 

politseijaoskonnas jäi ohutunne samale tasemele.  
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Joonis 47. Liiklusega (avariid, joobes juhid jms) seotud ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.3 Vargustega seotud ohutunne 

 
Vargustest (kodust, suvilast, autost vms) tundis end või oma peret ohustatuna 39% elanikkonnast, 

mitte ohustatuna tundis 58%. Võrreldes 2012. aastaga vähenes ohtu tundvate inimeste osakaal        

(-5%). Ka 3a. keskmisega võrreldes on ohutunne langenud (-8%).  

Prefektuure võrreldes tunti kõige enam ohustatuna varguste ees Põhja (46%) ja Ida (46%) 

prefektuuris, kõige vähem ohustatuna Lääne prefektuuris (30%). Võrreldes 2012. on ohutunne sama 

Lõuna prefektuuris (-1%), teistes prefektuurides on ohutunne vähenenud (kõige enam Lääne ja Põhja 

prefektuuris (mõlemas -4%)). Võrreldes 3a. keskmisega on ohutunne kõikides prefektuurides 

langenud, Ida prefektuuris kõige enam (-8%), järgneb Põhja prefektuur (-7%). Ohutunde jaotused 

prefektuuride vahel võrreldes eelmise uuringuga on jäänud samaks – Põhja ja Ida prefektuuris on 

ohutunne keskmisest kõrgem ja Lääne ja Lõuna prefektuuris keskmisest madalam. 

 
Joonis 48. Vargustega (kodust, suvilast või autost) seotud ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Kõrgeim (üle poole tundis ohtu) oli ohutunne seoses vargustega Jõhvi, Narva ja PP kolmes pj-s 

(Kesklinna, Ida ning Lõuna pj-s). Kõige madalam oli ohutunne Kärdla pj-s, kus ohtu tundvate elanike 

osakaal jäi alla viiendiku – see on üle kahe korra vähem kui kõige kõrgema ohutundega 

politseijaoskonnas. Ka oli ohutunne madalam Kuressaare ja Valga pj-s. Võrreldes 3a. keskmisega 

langes ohutunne pooltes pj-des, kõige enam Valga pj-s, kus ohutunne (st ohtu tundvate inimeste 

osakaal) langes ligi viiendiku võrra, samuti langes ohutunne märkimisväärselt Jõhvi, Paide ja Ida-Harju 

pj-s. Ohutunne suurenes Võru ja Kärdla pj-s. Lääne-Harju, Narva ja Tartu pj-s jäi ohutunne samale 

tasemele. Ülejäänud politseijaoskondades oli suurenemine ja vähenemine marginaalne (+-1%).   
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Joonis 49. Vargustega (kodust, suvilast või autost) seotud ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.4 Narkokuritegevusega seotud ohutunne 

Narkokuritegevusest tundis end või oma peret ohustatuna 37% elanikkonnast, 57% ei tundnud. 

Võrreldes aasta varasemaga on elanikkonna ohutunne seoses narkokuritegevusega vähenenud (-5%), 

võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on ohtu tundvate elanike osakaal samuti vähenenud (-

5%). 

Keskmisest enam (üle poole vastanutest) tunnevad narkokuritegevusest ohustatuna Põhja (57%) ja 

Ida (50%) prefektuuri teeninduspiirkonnas elavad inimesed. Lõuna ja Lääne prefektuuri 

teeninduspiirkonna elanikest tunneb ohtu veerand. Võrreldes eelmise aastaga on ohutunne kõikides 

prefektuurides vähenenud (-2- -4%), v.a. Põhja prefektuuris, kus on ohutunne kasvanud (+3%). 

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on ohutunne langenud nii Lõuna (-2%), Ida (-3%) kui 

Lääne prefektuuris (-4%), suurenenud on ohutunne Põhja (+3%) prefektuuris. 

Ka 2012. aastal oli narkokuritegevusega seotud ohutunne Põhja ja Ida prefektuuris oluliselt kõrgem 

ning Lõuna ja Lääne prefektuuris oluliselt madalam.  

 
Joonis 50. Narkokuritegevusega seotud ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Ohutunne oli kõrgeim PP Ida, PP Kesklinna ja Jõhvi pj-s, samuti Narva ja PP Lõuna pj-s, kus üle poolte 

vastanutest tundis ohtu. Madalaim oli ohutunne Kärdla pj-s, kus ohtu tundis alla kümnendiku 

vastanutest (ehk kuus korda vähem kui kõrgeima ohutundega politseijaoskonnas). Samuti oli ohtu 

tundvate vastajate osakaal väiksem kui viiendik Kuressaare, Valga ja Põlva pj-s. 

Võrreldes 3a. keskmisega on veidi üle pooltes pj-des ohtu tundvate vastajate osakaal muutunud 

marginaalselt (+-1-2%). Ohutunne langes enim Rakvere, Jõhvi ja Pärnu pj-s. Ohutunne suurenes kõige 

enam Lääne-Harju ja PP Ida pj-s. Rapla pj-s vähenes enim nende osakaal, kes ei tundnud ohtu 

küsimusele mitte vastata osanute arvelt.  
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Joonis 51. Narkokuritegevusega seotud ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.5 Tänaval toime pandavate õigusrikkumistega seotud 

ohutunne 

Kolmandik (32%) elanikkonnast tundis ohtu tänavakuritegevuse ees, 65% väidab, et ei tundnud ohtu. 

Võrreldes eelmise uuringuga on ohutunne madalam (-5%), võrreldes varasema 3a. keskmisega on 

ohutunne tänavakuritegevuse ees samuti madalam (-7%). 

Teistest prefektuuridest eristub Põhja prefektuur, kus ohutunne oli keskmisest tunduvalt kõrgem 

(43%). Keskmisest mõnevõrra enam tuntakse ohtu ka Ida prefektuuris (37%). Kõikides prefektuurides 

ohutunne võrreldes 2012. aastaga langenud (1-3%). Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on 

ohutunne langenud kõigis prefektuurides, enam Ida (-6%) ja Põhja (-5%) prefektuuris, ohutunne pole 

oluliselt muutunud Lääne ja Lõuna (-2% ja -1%) prefektuuris. 

 
Joonis 52. Tänavakuritegevusega – vargustega ja taskuvargustega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Ohutunne tänavakuritegevuse ees oli suurem Põhja prefektuuri politseijaoskondades – ning Narva ja 

Jõhvi pj-s. Madalaim oli ohutunne Kärdla, Kuressaare, Põlva ja Valga pj-s, kus ohtu tundis viiendik ja 

sellest vähem vastanutest. 

Võrreldes 3a. keskmisega on enamikes politseijaoskondades ohtu tundvate inimeste osakaal 

langenud, kõige enam Valga ja Jõhvi pj-s (ja ohtu mitte tundvate inimeste osakaal suurenenud). 

Ohutunne oli kõrgem kuues pj-s, kuid kasv ei olnud suur – kõige enam kasvas ohutunne PP Lääne-

Harju pj-s.  
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Joonis 53. Tänavakuritegevusega – vargustega ja taskuvargustega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.6 Füüsilise vägivallaga või selle ähvardamisega seotud 

ohutunne 

Füüsilise vägivalla või sellega ähvardamise ees tundis ohtu 24% elanikkonnast, 73% ei tundnud. 

Võrreldes 2012. aastaga on ohutunne vähenenud (-3%), võrreldes varasema kolme aasta keskmisega 

on ohutunne samuti vähenenud (-2%). 

Keskmisest enam tundsid ohtu füüsilise vägivalla ees Ida ja Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas 

elavad inimesed (mõlemas 30%). Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on Ida prefektuuris 

ohutunne langenud (-3%) ja Lääne prefektuuris (-2%), Lõuna prefektuuris on ohutunne jäänud 

samale tasemele. Põhja prefektuuris on ohutunne suurenenud (+2%). Ohutunde jaotus prefektuuride 

lõikes võrreldes eelmise uuringuga muutunud ei ole – kõige enam tunti ohtu Ida ja Põhja prefektuuris 

ja kõige vähem Lääne prefektuuris. 

 
Joonis 54.  Füüsilisest vägivallast või sellega ähvardamisest tulenev ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Füüsilise vägivalla ees tunti kõige enam ohtu Narva, PP Ida, PP Kesklinna ja Jõhvi pj-s, kus ohtu tundis 

pea kolmandik vastanutest. Madalaim oli ohutunne saartel – Kärdla ja Kuressaare pj-s, esimeses neist 

tundis ohtu alla 5% vastanutest. Samuti oli ohtu tundvate osakaal viiendikust madalam Haapsalu, 

Viljandi, Põlva ja Rapla pj-s. 

Võrreldes 3a. keskmisega on pea pooltes politseijaoskondades ohutunne langenud. Kõige enam on 

ohtu tundvate vastanute osakaal vähenenud ja ohtu mitte tundvate inimeste osakaal suurenenud 

Rakvere ja Jõhvi pj-s. Ohtu tundvate inimeste osakaal oli suurem seitsmes pj-s, kasv oli suurim Võru 

pj-s.   
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Joonis 55. Füüsilise vägivallaga või selle ähvardamisega seotud ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.7 Ebaseadusliku sisserände ja riigis viibimisega seotud 

ohutunne 

Ebaseaduslikust sisserändest ja riigis viibimisest tundis ohtu 14% elanikkonnast, veidi üle 

kolmveerandi (76%) ei tundnud ohtu. Võrreldes eelmise uuringuga on ohutunne madalam (-3%). 

Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega oli elanike ohutunne pea samal tasemel (-1%). 

Nagu ka eelmises uuringus, tundsid keskmisest enam ohtu Põhja prefektuuri (18%) 

teeninduspiirkonnas elavad inimesed, teiste prefektuuride lõikes suuri erinevusi ei olnud. Võrreldes 

2012. aastaga on kõikides prefektuurides (v.a. Lõuna) ohutunne 2013. aastal madalam. Võrreldes 

kolme aasta keskmisega on suuremad muutused toimunud Ida ja Lääne prefektuuris, kus ohutunne 

on vähenenud (vastavalt -3% ja -4%).    

 
Joonis 56. Ebaseadusliku sisserände ja ebaseadusliku riigis viibimisega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Ca viiendik oli ebaseadusliku sisserände ja ebaseadusliku riigis viibimisega seoses ohtu tundvate 

inimeste osakaal PP Ida ja PP Lõuna politseijaoskondades. Kärdla, Kuressaare ja Narva pj-s oli 

ohtutundvate inimeste osakaal alla kümnendiku.  

Võrreldes 3a. keskmisega on ohutunne väiksem pooltes pj-s, kõige enam on ohutunne vähenenud 

Rapla pj-s (-4%). Ohutunne suurenes viies pj-s, kõige suurem tõus  toimus PP Ida pj-s (+8%). Haapsalu 

pj-s on ohtu mitte tundvate osakaal vähenenud küsimusele mitte vastata osanute arvelt kõige enam.  
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Joonis 57. Ebaseadusliku sisserände ja ebaseadusliku riigisviibimisega seonduv ohutunne PJ lõikes 
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4.8 Ebaseaduslikult riigis töötamisega seotud ohutunne 

Ebaseaduslikult riigis töötamise ees tundis endale või oma perele ohtu 13% elanikkonnast, 76% ei 

tundnud. Võrreldes 2012. aastaga vähenes ohutunne (-2%), võrreldes varasema kolme aasta 

keskmisega oli ohutunne samuti mõnevõrra väiksem  (-1%). 

Prefektuuridest eristub Põhja prefektuur, kus ohtu tundvate inimeste osakaal oli kõige suurem (17%), 

keskmisega võrdne ohutunne oli Lõuna ja Ida prefektuuri (13%) teenindataval territooriumil elavate 

inimeste hulgas. Võrreldes eelmise uuringuga on ohutunne vähenenud Ida (-7%) ja Lääne (-3%) 

prefektuuris, ohutunne kasvas Põhja ja Lõuna prefektuuris (mõlemas +1%). Võrreldes varasema 

kolme aasta keskmisega vähenes ohutunne Ida prefektuuris (-3%), teistes prefektuurides jäi 

ohutunne sarnasele tasemele (+/- 2%).  

 
Joonis 58. Ebaseadusliku riigis töötamisega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Ebaseaduslikult riigis töötamise ees tundsid endale või oma perele ohtu enim Põhja prefektuuri  

teeninduspiirkonna elanikud, kellest vähemalt veerand tundis ohtu. Ohutunne oli madalam kui 10% 

Kärdla ja Kuressaare pj-s, sh Kärdlas pj teeninduspiirkonna elanike ohutunne oli olematu (2%).  

Võrreldes varasema 3a. keskmisega oli pooltes pj-s ohutunne väiksem ja ca pooltes suurem. 

Ohutunne vähenes enim Narva pj-s, suurenes aga PP Ida pj-s. PP Ida pj puhul vähenes nii ohtu mitte 

tundvate inimeste osakaal ja suurenes nende osakaal, kes oma ohutunnet hinnata ei osanud.  
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Joonis 59. Ebaseadusliku riigis töötamisega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.9 Inimkaubandusega seotud ohutunne 

19% elanikkonnast tundis inimkaubandusest ohtu endale ja oma perele, 69% ei tundnud. Ohutunne 

võrreldes eelmise uuringuga on vähenenud (-5%). Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on 

ohutunne samuti vähenenud (-3%). 

Keskmisest enam oli ohutunne suurem Põhja prefektuuris (25%), samuti Ida prefektuuris (19%), kõige 

madalam oli ohutunne Lääne prefektuuris (14%). Ohutunne vähenes kõikides prefektuurides (v.a. 

Põhja) – seda võrreldes nii 2012. aastaga kui ka varasema kolme aasta keskmisega. Võrreldes 2012. 

aastaga jäi Põhja prefektuuris ohutunne samale tasemele, võrreldes kolme aasta keskmisega 

suurenes (+2%).  

 
Joonis 60. Inimkaubandusega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Enim, st ca neljandik PP politseijaoskondade teeninduspiirkonna elanikest tundis ohtu 

inimkaubandusega seoses. Vähim tunti ohtu saartel – Hiiumaal ja Saaremaal, kus ohtu tundis kuni 

kümnendik elanikest. 

Võrreldes 3a. keskmisega ohutunne üle poolte pj-s vähenes. Enim vähenes ohutunne Valga pj-s, 

samuti Narva ja Rakvere pj-s. Ohutunne kasvas enam PP ida ja PP Lõuna pj-s. Ohutunne kasvas 

enamasti ohtu mitte tundvate inimeste arvelt, aga ka nende inimeste arvelt, kes oma ohutunnet 

hinnata ei osanud.  
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Joonis 61. Inimkaubandusega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.10 Salakaubandusega (salaalkohol, -suits, - kütus jms) 

seotud ohutunne 

Kolmandik (32%) elanikkonnast tundis ohtu salakaubandusest, eelmises uuringus oli see näitaja 1% 

võrra suurem. 63% ei tundnud ohtu. Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega, oli 2013. aastal 

ohutunne seoses salakaubandusega mõnevõrra madalam (-2%). 

Sarnaselt eelmise uuringuga, tundsid kõige enam ohtu Ida prefektuuri (37%) teenindataval 

territooriumil elavad inimesed ja kõige vähem Lääne prefektuuris (25%). Peale Põhja prefektuuri, kus 

ohutunne suurenes (+2%), vähenes ohutunne teistes prefektuurides (-2%/-3%). Võrreldes varasema 

kolme aasta keskmisega oli ohutunne prefektuurides kas samal tasemel või mõnevõrra väiksem. 

 
Joonis 62. Salakaubandusega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Salakaubandusega seotud ohutunne oli kõrgeim Ida-Virumaal – Jõhvi ja Narva politseijaoskondade 

territooriumi elanike seas kui ka Põhja prefektuuri politseijaoskondades (v.a. Ida-Harju). Madalaim oli 

ohutunne Kärdla, Kuressaare ja Paide pj-s – esimeses neist tundis ohtu kümnendik elanikest ja teises 

kahes viiendik. 

Võrreldes 3a. keskmisega oli kuues pj-s ohutunne mõnevõrra suurem – kasv oli kõige suurem Valga 

pj-s (+8%). Ohutunne vähenes enim Paide (-12%) ja Ida-Harju (-7%) politseijaoskonna territooriumi 

elanike seas.  

 



 84 

 
Joonis 63. Salakaubandusega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.11 Merereostusega seotud ohutunne 

Merereostusest tundsid ohtu 38% elanikkonnast, 56% ei tundnud. Võrreldes eelmise uuringuga oli 

ohutunne madalam (-3%), võrreldes varasema kolme aasta keskmisega samuti väiksem (-7%). 

Keskmisest enam tundsid ohtu Põhja (47%) ja Ida (43%) prefektuuri teenindataval territooriumil 

elavad inimesed, keskmisest vähem Lääne (33%) ja Lõuna (30%) prefektuuris. Kõikides prefektuurides 

ohutunne võrreldes eelmise uuringuga vähenes, v.a Põhja prefektuuris, kus see suurenes (+4%). 

 

 
Joonis 64. Merereostusega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Merereostuse ees tunti enam ohtu PP Ida ja PP Lõuna pj-s (üle poole elanikest), Jõhvi, Lääne-Harju, 

Narva, PP Kesklinn ja Ida-Harju pj-s tundis ohtu üle 40% elanikest; Kärdla pj-s veerand elanikest. 

Võrreldes varasema 3a. keskmisega on ohutunne üle pooltes politseijaoskondades vähenenud, enim 

Ida-Harju, Narva ja Kärdla pj-s. Ohutunne kasvas enim PP Ida pj-s (+4%), samuti kasvas PP Lõuna, 

Jõhvi, Pärnu ja Kuressaare pj-s. 
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Joonis 65. Merereostusega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.12 Arvutikuritegevusega seotud ohutunne  
 

Käesoleval aastal küsiti kahe uue ohuliigi kohta – arvutiandmete ja –süsteemide vastu suunatud 

kuritegevus ning muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus. Kuna 

Uuringukeskuse vea tõttu küsiti esimest ohuliiki ainult eestikeelses ankeedis ja venekeelses 

ankeedis käsitleti kahte ohuhinnangut ühena, siis on ka siin kaks ohuhinnangut üheks kokku 

võetud. 

Arvutikuritegevusest tundis ohtu endale või oma perele 46% elanikkonnast, ohtu ei tundnud 

47%. Kõige enam tundsid arvutikuritegevuse ees ohtu Põhja prefektuuri teeninduspiirkonnas 

elavad inimesed (53%), kõige vähem tunti ohtu Lääne prefektuuri teeninduspiirkonnas (42%).  

 
Joonis 66. Arvutikuritegevusega seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 
Kõige enam tundsid inimesed ohtu endale või oma perele arvutikuritegevuse ees Jõhvi, Narva ja 

PP Lõuna ning PP Ida ja PP Kesklinna politseijaoskondades. Kõige madalam oli ohutunne Kärdla 

pj-s, kus ohtu tundvate elanike osakaal jäi alla viiendiku. Ka oli ohutunne madalam Võru ja 

Kuressaare pj-s.  
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Joonis 67. Arvutikuritegevusega seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.13 Korruptsiooniga seotud ohutunne  

Uue ohuliigina oli sel aastal sisse toodud ka korruptsiooniga seotud ohutunne. Korruptsioonist tundis 

end või oma peret ohustatuna 41% elanikkonnast, mitte ohustatuna tundis 52%.  

Teistest prefektuuridest eristub Põhja prefektuur, kus ohutunne oli keskmisest kõrgem (49%). 

Keskmisest vähem tundsid ohtu korruptsiooni ees Lääne (35%) ja Lõuna (39%) prefektuuri 

teeninduspiirkonnas elavad inimesed. 

 
Joonis 68. Korruptsiooniga seonduv ohutunne prefektuuride lõikes 

 

Korruptsiooni ees tunti kõige enam ohtu Jõhvi, Narva ja Põhja prefektuuri teeninduspiirkonna pj-s, 

kus ohtu tundis vähemalt neljandik vastanutest. Madalaim oli ohutunne Kärdla, Võru ja Kuressaare 

pj-s.  
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Joonis 69. Korruptsiooniga seonduv ohutunne politseijaoskondade lõikes 
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4.14 Kokkuvõte elanikkonna turvatundest 

2013. aasta uuringu järgi oli elanikkonna ohutunne hinnatud ohuallikate suhtes madalam võrreldes 

2012. aastaga. Kümne küsitud ohuallika suhtes (v.a. arvutikuritegevus ja korruptsioon) vähenes 

ohutunne keskmiselt -4%. Kõige enam tunti jätkuvalt ohtu endale või oma perele liiklusest, kõige 

vähem ebaseadusliku riigis töötamise, ebaseadusliku sisserände ja riigis viibimise suhtes. Küll aga on 

järjestuse esiotsa tõusnud uued ohuallikad. Üldplaanis aga ohuallikate pingerea järjestuses olulisi 

muutuseid võrreldes eelmise uuringuga ei ole, ainult narkokuritegevus ja merereostus on omavahel 

kohad vahetanud.  

 
Joonis 70. Kuivõrd ohustatuna tunnevad inimesed end ja oma peret erinevate ohuallikate suhtes 

 

Keskmine ohutunde määr (kõikide hinnatud ohuliikide keskmine) oli 2012. aastal 33% - see oli 

madalam kui aasta varem. Võrreldes 3a. ja 5a. keskmisega oli keskmine ohutunde määr aga 

madalam. Vaadates keskmisi ohutunde määrasid aastast 2005, oli 2011. aastal keskmine ohutunne 

madalaim, 2013. aastal jäi ohutunne samuti keskmisest madalamaks. Kui keskmisest ohutunde 

määrast jätta välja kaks uut ohuliiki – arvutikuritegevus ja korruptsioon – oli keskmine ohutunde 

määr 31%. 
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2013. aastal ohutunne võrreldes aasta varasemaga vähenes kõikide hinnatud ohuallikate suhtes, 

võrreldes 3a. keskmisega oli ohutunne samuti madalam. 

Läbi aastate on elanikud tundnud kõige enam ohtu endale või oma perele liiklusest. Kolme aasta 

(2011-2013) võrdluses registreeriti politsei andmetel kõige enam inimkannatanutega liiklusõnnetusi 

2011. aastal. Samuti oli samal aastal enim vigastatuid ja hukkunuid liiklusõnnetustes. Meediasse 

jõudsid 2013. aasta esimesel kvartalil positiivsed uudised liikluses toimuvast, seevastu aasta viimane 

kvartal oli liiklusõnnetustes hukkunute osas väga traagiline.  Enamik jalakäijatega liiklusõnnetusi 

juhtub suuremates linnades - nii oli ka ohutunne suurim pealinnas ja suuremates linnades. Suurem 

liiklussagedus on koondunud samuti suuremate linnade või tööstuspiirkondade ümbrusse. Muutused 

Eesti majanduses kajastuvad otseselt ka liiklusloendustulemustes. Pärast majanduslangust 2008. 

aastal, mis tõi kaasa suure liiklussageduse vähenemise aastatel 2008-2010, hakkas liiklussagedus taas 

aeglaselt kasvama 2011. aastal (kasv 0,5%). 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga kasvas liiklus 

põhimaanteedel 1,3% ja tugimaanteedel 0,9%, kõrvalmaanteedel aga vähenes 3,6%.11 Võib oletada, 

et liiklussagedus 2013. aastal on kasvanud veelgi. 

Teisena järgnes hirm arvutikuritegevuse ees (hirmu tundvate inimeste osakaal 46%). Prefektuuride 

võrdluses tunti kõige enam ohustatuna arvutikuritegevuse ees Põhja ja Lõuna prefektuuris.  

Kolmandana tundsid elanikud ohtu korruptsiooni ees (hirmu tundvate inimeste osakaal 41%). 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud korruptsioonivastase võimekuse uuring (2012)12 

näitab, et Eesti korruptsiooniennetusele suunatud süsteemis on nõrkusi, mis kahandavad oluliselt 

riigi korruptsioonivastast võimekust. Uuring toob välja, et kuigi mitmetel korruptsiooni ennetamise 

seisukohalt tähtsatel institutsioonidel, eeskätt seadusandlikku võimu esindaval Riigikogul, 

erakondadel, aga ka erasektoril, on piisavalt suutlikkust, jääb nõrgaks nende roll mõjusate 

korruptsioonivastaste reformide algatamisel ja elluviimisel. Teiseks oluliseks nõrkuseks Eesti 

korruptsioonivastase süsteemi toimimises on vajakajäämised korruptsiooni ennetamisele suunatud 

meetmetes, näiteks huvide deklareerimine, lobireeglid ning korruptsioonist teavitajate kaitse 

Ohutunne varguse ohvriks langeda (hirmu tundvate inimeste osakaal 39%) vähenes võrreldes 

eelmise aastaga (-5% võrra). Võrreldes 3a. keskmisega oli hirmutundvate elanike osakaal samuti 

madalam (-8% võrra).   

Veidi üle kolmandiku elanikkonnast tundis hirmu narkokuritegevuse ees. Võrreldes 2012. aastaga ja 

varasema kolme aasta keskmisega on ohutunne vähenenud.  

Kolmandik elanikkonnast tundis ohtu tänavakuritegevuse ees. Võrreldes eelmise uuringuga oli 

ohutunne mõnevõrra madalam, samas võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on ohutunne 

tänaval toime pandavate õigusrikkumiste ees veelgi madalam. Teistest prefektuuridest eristus Põhja 

prefektuur, kus ohutunne on keskmisest tunduvalt kõrgem, samuti oli ohutunne kõrgem Narvas ja 

Jõhvis. 

Kolmandik elanikkonnast tundis ohtu ka salakaubandusest, eelmises uuringus oli see näitaja samal 

tasemel. Salakaubandusega seotud ohutunne oli kõrgeim Ida-Virumaal – Jõhvi ja Narva 

politseijaoskondade territooriumi elanike seas, kui ka Põhja prefektuuri Ida politseijaoskonna 

territooriumi elanike seas.  

                                                           
11

 Maanteeamet 
12

 http://www.transparency.ee/cm/uudised/eesti-korruptsioonivastase-voimekuse-uuring-2012 
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Eesti Konjunktuurinstituudi13 poolt läbi viidud uuringu järgi olid 2012. aastal illegaalsed sigaretid  

sarnaselt varasematele aastatele laiemalt levinud Kirde-Eestis, sealsetest elanikest oli 2012. aasta 

jooksul salasigarette ostnud 58%. Peamiselt osteti salasigarette nende odavama hinna tõttu, mida 

pidas väga oluliseks 89% ja mõnevõrra oluliseks 11% illegaalsete sigarettide ostjatest. Tulenevalt 

aktsiisimaksu tõusust kasvasid 2012. aastal legaalsete sigarettide hinnad Kui legaalse sigaretipaki 

hind oli 2012. aastal keskmiselt 2,65 eurot, siis illegaalset sigaretipakki oli võimalik soetada 

keskmiselt 1,68 euro eest.  Sigarettide illegaalse kaubanduse osakaal võrreldes 2011. aastaga langes, 

olles EKI hinnangul 25-29% sigarettide siseturumahust.  

Füüsilise vägivalla või sellega ähvardamise ees tundis ohtu veidi üle viiendiku elanikkonnast. 

Võrreldes 2012. aastaga ja varasema kolme aasta keskmisega on ohutunne vähenenud. Füüsilise 

vägivalla ees tunti kõige suuremat ohtu Ida-Virumaal– Narvas ja Jõhvis ning Põhja prefektuuri 

teeninduspiirkonna politseijaoskondades. 

Viiendik elanikkonnast tundis inimkaubandusest ohtu endale ja oma perele. Ohutunne võrreldes 

eelmise uuringuga on vähenenud.. Võrreldes varasema kolme aasta keskmisega on ohutunne samuti 

vähenenud.  

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi raport kiitis Eestit (2012) inimkaubanduse elimineerimise 

miinimumstandarditele püüdlemiseks astutud sammude eest, kuid nimetas riiki endiselt sunnitöö ja 

seksikaubanduse allikaks, transiit- ja sihtmaaks, kus valitsus probleemiga piisavalt ei tegele. Eelmise 

aasta märtsis alanud vaatlusperioodi jooksul tuli erinevatel Eesti mittetulundusühingutel raporti 

andmetel aidata 21 inimkaubanduse ohvrit, kellest 7 olid naised ja 14 mehed. Neist 7 olid 

kannatanud seksikaubanduse tõttu ja 14 sunnitöö läbi. Raport tuvastas, et Eesti naisi viidi 

seksikaubanduse eesmärgil Soome, Taani, Suurbritanniasse, Saksamaale, Hispaaniasse, ja Ameerika 

Ühendiriikidesse. Eesti mehed  ja naised sattusid halbades elutingimustes ja lubatud palgast ilma 

jäetuna sunnitöö ohvriks Hispaanias, Rootsis, Norras,  Soomes ja Suurbritannias.14 

Ebaseadusliku sisserände, riigis viibimise ja ebaseadusliku töötamise ees elanikud väga ohtu ei 

tundnud – ohtu tundvate elanike osakaal oli väiksem kui viiendik. 

Sarnaselt eelmise uuringu tulemustele, tundsid naised enamus hinnatud ohuaspektide lõikes enam 

hirmu kui mehed. Enamike hinnatud ohuallikate lõikes oli sarnaselt eelmisele uuringule ohutunne 

kõrgem muukeelsete elanike seas. Linnalistes asulates elavad inimesed tundsid ennast 

ebaturvalisemalt kui maa-asulates elavad inimesed. 

Võrreldes ohvriks langenute ja ohvriks mitte langenute ohutunde näitajaid oli, sarnaselt eelmisele 

uuringule, ohvriks langenute ohutunde näitajad kõrgemad tänavakuritegevuse, varguste ning 

füüsiline vägivalla või sellega ähvardamise osas.  

Prefektuuride lõikes oli ohutunne kõrgem Ida ja Põhja prefektuuris ning madalaim Lääne 

prefektuuris. 

 

                                                           
13

 www.ki.ee 
14

 http://estonian.estonia.usembassy.gov/tipest_0713.html 
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Joonis 71. Ohutunne prefektuuride lõikes 
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5. Ohvriks langemine 

5.1 Süüteo ohvriks langemise sagedus ja süüteoohvrite 
üldiseloomustus 
Küsimus: Palun täpsustage, mitmel korral olete viimase 12 kuu jooksul langenud süüteo ohvriks? 

 
Viimase 12 kuu jooksul langes süüteo ohvriks ligi kümnendik elanikkonnast (9%), sh 7% neist ühel ja 

2% kahel või enamal korral. 2011. ja 2012. aastal langes süüteo ohvriks üks kord 8% ja mitu korda 

2% elanikkonnast. Ohvriks langemine ei ole viimaste aastate võrdluses oluliselt muutunud – ohvriks 

on langenud 9-11% elanikkonnast. 

Joonis 72. Süüteo ohvriks langemine viimase 12 kuu jooksul 

Meeste ja naiste vahel olulisi erinevusi süüteo ohvriks langemisel ei 

ilmnenud – viimase 12 kuu jooksul langeks ohvriks 8% naistest ja 10% 

meestest. Vanuserühmade lõikes oli ohvriks langenuid oluliselt vähem 

kõige vanemas vanuserühmas (50-74-aastased / ohvriks langenuid 6%) 

ja keskmisest oluliselt enam 35-49-aastaste seas (12%). 

Haridustasemete lõikes statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. Vene 

keelt kõnelevate elanike seas oli ohvriks langenuid oluliselt enam (11%), 

samuti ilma kodakondsuseta inimeste seas (13%). Ka suurlinnas 

(Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) oli süüteo ohvriks langenuid 

oluliselt enam (11%). Prefektuuridest saab välja tuua Ida prefektuuri, 

mille elanikud on võrreldes teiste prefektuuride territooriumil elavate 

elanikega enam ohvriks langenud. 

 

Võrreldes aasta varasemaga ei ole olulisi muutuseid toimunud. Ka siis oli süüteo ohvriks langenuid 

enam linnas kui maal, ja Ida prefektuuris. Sarnaselt 2013. aastaga oli ohvriks langenuid vähem kõige 

vanemas vanuserühmas. Prefektuuridest sai eelmises uuringus välja tuua Lõuna prefektuuri, kus 

n=3850 

Viimase 12 kuu jooksul langes 

süüteo ohvriks 9% elanikest, 

neist 7% ühel korral ja 2% mitmel 

korral. 

Ohvriks langenuid oli oluliselt 

enam 35-49-aastaste, vene keelt 

kõnelevate, ilma 

kodakondsuseta, suurlinnas ja 

Ida prefektuuri territooriumil 

elavate inimeste seas. 
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ohvriks langenuid oli vähem võrreldes teistega – 2013. aasta uuringus seda välja tuua ei saa. Ohvriks 

langenuid oli prefektuurides sarnaselt (vahemikus 8-9%), v.a Ida prefektuuris, kus ohvriks langenuid 

oli oluliselt enam.  

 
Joonis 73. Süüteo ohvriks langenud taustategurite lõikes. * suurlinn = Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve 

 

5.2 Ohvriks langemise asjaolud 

Küsimus: Palun täpsustage, milliste asjaoludega see seotud oli, kas … ? [kas: vargusega, füüsilise vägivallaga või 

sellega ähvardamisega, internetipettusega, arvutiandmete või –süsteemide vastu suunatud ründega, muu] 

 
Sarnaselt 2011. aasta arvamusuuringuga paluti ka 2013. aasta uuringus vastajatel täpsustada, milliste 

asjaoludega tema ohvriks langemine seotud oli ning mitme sellise süüteo ohvriks langeti. Kui 2011. 

aasta uuringus olid fookuses varavastased (vargused kodust, suvilast, autost, röövimine, autovargus 

jms) ja füüsilise vägivallaga seotud (füüsiline vägivald või sellega ähvardamine) süüteod, siis 2013. 

aastal lisati vaadeldavate süütegude hulka ka internetipettused (internetikelmused, krediitkaardi 

suurlinn* = 11% 
muu linn, maakonnakeskus = 8% 
maa-asula = 8%  

Eesti keskmine 
9% 

n=340 
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pettused, arvutipettused jms) ja arvutiandmete või –süsteemide vastu suunatud ründed 

(arvutiandmetesse sekkumine, nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruste levitamine jne). 

Süüteo ohvriks langemise juhtumeid oli kaalutud andmetel 431 (kaalumata andmetel 428). Kaalutud 

andmetel olid veidi vähem kui pooled juhtumid (46%) seotud vargustega, ligi viiendik (19%) 

füüsilise vägivallaga, marginaalne osa (1%) seotud internetipettusega. Kolmandik juhtumitest (34%) 

oli seotud muude asjaoludega. Ükski vastaja ei väitnud, et oleks langenud arvutitega seotud ründe 

ohvriks. Siin võib olla tegemist asjaoluga, et inimesed küll langesid mõne arvutiandmete või –

süsteemidega seotud ründe ohvriks, kuid ei teadvustanud seda või ei osanud seda enda ohvriks 

langemisega seostada. 2011. aasta uuringus moodustasid vargustega seotud juhtumid 51% ja 

füüsilise vägivallaga seotud juhtumid 15% (ülejäänud 35% juhtumid olid muude asjaoludega seotud). 

 
Joonis 74. Süüteo ohvriks langemisega seotud asjaolud / * 2011 ei küsitud 

 

Varguse ohvriks langenutest (kaalutud andmetel) oli varguse ohvriks langenud ühel korral 84%, 

kahel korral 12%, kolmel korral 4% ja rohkem kui kolmel korral ligi 1%. 2011. aastal oli ühel korral 

varguse ohvriks langenuid sarnaselt – 85%, kaks korda langes ohvriks 9%, kolm korda 4%, enam kordi 

2%. 

Füüsilise vägivalla ohvriks langes ühel korral 78%, kahel korral 14%, kolmel korral 4% ja sama palju 

ka rohkem kui kolmel korral. 2011. aastal langes füüsilise vägivalla või sellega ähvardamise ohvriks 

üks kord 72%, kaks korda 8%, kolm korda 16%, enam kui kolm korda 4%. 

Internetipettuse ohvriks langeti küsitluse tulemustel vaid ühel korral – korduvaid ohvriks langemisi 

ei mainitud. 

 

5.3 Ohvriks langemisest politseile teatamine ja 

mitteteatamise põhjused 

Küsimus: Kas teatasite juhtunust politseile?  

Küsimus: Miks Te ei teatanud juhtunust politseile? 

 
Viimase 12 kuu jooksul süüteo ohvriks langenud (üks või mitu korda) teatasid sellest politseile 

kõikidel kordadel 75%, osadel kordadel 4% ja üldse mitte 21%. Aasta varem teatas oma ohvriks 

langemisest politseile kõikidel kordadel 80%, osadel kordadel 4% ja üldse mitte 16%. 
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Üks kord ohvriks langenutest teatas juhtunust politseile 79%, teatamata jättis 22%15. Aasta varem 

teatas juhtunust politseile 84%. 

Mitu korda ohvriks langenutest teatas juhtunust politseile kõikidel kordadel 60%, osadel kordadel 

19% ja mitte kordagi 20% (ei osanud öelda 1,5%). Võrreldes aasta varasemaga on ka siin teatamine 

vähenenud – kõikidel kordadel teatas 65%, ja osadel kordadel 19%. 

Tabel 4. Süüteo ohvriks langemisest teatamine - KOOND 

  2011 2012 2013 

Süüteo ohvriks langemisest teatamine – KOOND* 81% 80% 75% 

1 x ohvriks 
langenud 

Teatas süüteo ohvriks langemisest politseile 86% 84% 79% 

2 ja enam korda 
ohvriks 
langenud 

Teatas kõikidel kordadel 62% 65% 60% 

Teatas osadel kordadel 26% 19% 19% 

*koond = üks või enam kordi ohvriks langenud, kes teatasid ohvriks langemisest kõikidel kordadel. 

Võrreldes 2013. aastat varasemate aastatega, siis oli üks kord ohvriks langenute teatamise määr 

2013. aastal üks madalaimad alates 2005. aastast. Võrreldes aasta varasemaga on teatamine 

vähenenud 5% võrra. Sama võrra on vähenenud ka teatamine nende hulgas, kes langesid ohvriks 

mitmel korral ja sellest kõikidel kordadel politseile teatasid. Ohumärk on see, et mitteteatamine on 

kasvanud võrreldes varasema kahe aastaga, samuti võrreldes ka nii varasema 3a. kui 5a. keskmisega. 

Mitteteatamise tase (1 kord ohvriks langenud) langes 2006-2008. aastate tasemele jäädes alla 80% 

piiri. Varasemad kolm aastat (2010-2012) ületas teatamine 80%. 

Tabel 5. Süüteo ohvriks langemisest politseile teatamine (1 kord ohvriks langenud) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

81% 79% 79% 79% 77% 83% 86% 84% 79% 

 

Prefektuuride võrdlus 

Prefektuuride võrdluses oli kõrgeim teatamise määr - üks kord või mitu korda ohvriks langenud, kes 

teatasid juhtunust politseile kõikidel kordadel – Ida prefektuuris (79%). Madalaim oli teatamise määr 

Lõuna prefektuuris 72%. Põhja prefektuuris oli näitaja 74% ja Lääne prefektuuris 76%. Võrreldes 

2012. aastaga on teatamine langenud kõige enam Lõuna prefektuuris (-12%). Ida prefektuuris on 

teatamine samuti langenud (-5%). Põhja ja Lääne prefektuuris on politseile teatamine jäänud 

sarnasele tasemele (2-3% vähem).  

Mitteteatamise määr (ei teatanud + ei teatanud kordagi) oli veidi kõrgem kui viiendik Lõuna ja Põhja 

prefektuuris (vastavalt 24% ja 22%), ligi viiendik Lääne ja Ida prefektuuris (mõlemas 19%). 

Koondarvestuses (arvestatud nii üks kord ohvriks langenud kui mitu korda) on mitteteatamine 

prefektuurides sarnane, jäädes 19-24% vahele – keskmisest oluliselt erinevust välja tuua ei saa. 

                                                           
15

 Täpsemad arvud = teatas 78,5% ja ei teatanud 21,5% 



 99 

Võrreldes aasta varasemaga on mitteteatamine kasvanud kõikides prefektuurides, v.a Lääne 

prefektuuris, kus tase on jäänud sarnaseks (+2%). Põhja ja Ida prefektuuris on mitteteatamine 

kasvanud 5% ning Lõuna prefektuuris 10%.  

Kui vaadelda neid, kes langesid viimase 12 kuu jooksul ohvriks ühel korral, teatas sellest politseile 

Põhja prefektuuris 80% (mitteteatamine 20%), Lõuna prefektuuris 75% (25%), Lääne prefektuuris 

83% (13%) ja Ida prefektuuris 75% (25%). Ohumärgina saab välja tuua teatamise languse Ida ja 

Lõuna prefektuuris – juhtunust teatas politseile vähem vastavalt 14% ja 12% võrreldes 2012. 

aastaga. Sealjuures on langus märkimisväärne ka võrreldes varasema 3a. ja 5a. keskmisega. Ida 

prefektuuris langes süüteo ohvriks langemisest politseile teatamine 12% võrreldes varasema 3a. 

keskmisega ja 10% võrreldes varasema 5a. keskmisega. Lõuna prefektuuris on vastavad näitajad 8% 

ja 6%. Võrreldes 2013. aasta teatamise määra Eesti keskmisega, siis oli mõlemas prefektuuris 

teatamine madalam mõnevõrra (3%). Põhja prefektuuris oli teatamine võrreldes aasta varasemaga 

samal tasemel (2012 – 81%), võrreldes varasema 3a. keskmisega 4% ja 5a. keskmisega 1% madalam. 

Lääne prefektuuris on teatamine püsinud samuti sarnasel tasemel – seda võrreldes nii 2012. aastaga 

kui ka varasema 3a. keskmisega (+2% mõlemal juhul). Võrreldes varasema 5a. keskmisega on 

teatamine 4% võrra kõrgem.   

 

5.3.1 Süüteo liikide võrdlus 

Varguse ohvriks langemise juhtumeid (kaalumata andmetel) oli 173. Ühel korral varguse ohvriks 

langetest teatas sellest politseile 92%. Kaks korda varguse ohvriks langenutest teatas sellest politseile 

kõikidel kordadel 65%, osadel kordadel 24% ja jättis üldse teatamata 12%.  

Füüsilise vägivalla või sellega ähvardamise juhtumeid oli 68. Üks kord ohvriks langenutest teatas 

sellest politseile 70%, teatamata jättis 30%. Kaks korda ohvriks langenutest teatas sellest politseile 

kõikidel kordadel 71%, osadel kordadel 29%. Kolm korda ohvriks langenutest teatas politseile kõikidel 

kordadel 50% ja osadel kordadel 50%. Muu süüteoohvriks langemise juhtumeid oli 182. Ühe korra 

ohvriks langenutest teatas sellest politseile 83%, teatamata jättis 17%. Kaks korda mõne muu süüteo 

ohvriks langenutest teatas sellest politseile kõikidel kordadel 60%, osadel kordadel 20% ja jättis üldse 

teatamata samuti 20%. Kolme muu süüteoohvriks langenutest teatas politseile kõikidel kordadel 

67%, osadel kordadel 33%.  

5.4 Mitteteatamise põhjused  

Peamine põhjus, miks süüteo ohvriks langenud sellest politseile ei teatanud, oli et kahju/süütegu ei 

olnud eriti suur (veerand vastanutest – 25%). Teise põhjusena toodi välja, et teatamisest ei ole kasu, 

sellel ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi (15%). Sama paljud tõid välja mitteteatamise 

põhjuseks, et nad lahendasid kuriteo ise (14%). Ligi kolmandik tõi välja muu põhjuse (32%) ja veidi 

üle kümnendiku ei osanud põhjust nimetada. Marginaalne osakaal süüteo ohvritest (3%) ei teatanud 

politseile juhtunust kättemaksu hirmus (ei julgenud teatada).  

Muu kategooria all toodi välja põhjusena näiteks, et keegi teine kutsus juba politsei ja selleks polnud 

enam vajadust. Aga toodi välja ka teisi üksikuid põhjuseid.  
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Näiteid vabadest vastustest: 

Kuna olin teadvuseta, siis tegid seda teised inimesed. 

Naaber kutsus enne. 

Palju aega võtab kohaleminek, netis täites liiga tülikas ja arusaamatu. 

Politsei ise teatas meile, et meie autosse on murtud. 

Politsei oli juba kutsutud. 

Teine inimene jõudis teatada enne mind. 

Tunnistajat ei olnud, seega polnud mõtet. 

Vallavanem lubas ise teatada, kuna pätte oli siin alevi vahel rohkemgi. 

Ei taha asja teravaks ajada. 

 

Aasta varem oli peamine põhjus süüteo ohvriks langemisest politseile mitte teatamiseks arvamus, et 

sellest ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi (ka 2011. aastal oli see mitteteatamise 

peamine põhjus). Teise põhjusena toodi välja, et kahju/süütegu ei olnud eriti suur ning kolmandana, 

et inimene lahendas süüteo ise. 

 

5.5 Ohvriks langemine ja turvatunne 

Võrreldes ohvriks langenute ja ohvriks mitte langenute ohutunde näitajaid oli, sarnaselt 

eelmisele uuringule, ohvriks langenute ohutunde näitajad kõrgemad tänavakuritegevuse, 

varguste ning füüsiline vägivalla või sellega ähvardamise osas. 2013. aastal oli  ohutunde 

näitajad lisaks eelmainitutele kõrgemad ka narkokuritegevuse, salakaubanduse, 

arvutikuritegevuse ja korruptsiooni osas. Teiste aspektide puhul erinevused ei olnud nii suured.  

 

5.6 Ohvriks langemine ja rahulolu politseinike tööga 

Selles alateemas käsitletakse politseinikega isiklikult kokkupuutunuid ning võrreldakse viimase 

12 kuu jooksul ohvriks langenuid ja ohvriks mitte langenuid. 

Nagu ka varasematel aastatel (2011, 2012) esines ka 2013. aasta uuringutulemustes erinevus 

ohvriks langenute ja ohvriks mitte langenute rahulolus politseinikega tööga – ohvrite rahulolu 

oli madalam teiste politseinikega isiklikult kokkupuutunutega võrreldes. Samas on viimastel 

aastatel ohvriks langenute rahulolu politseinike tööga kasvanud – 2011. aastal oli rahulolevate 

osakaal 64%, 2012. aastal 67% ja 2013. aastal 71%. 

Samuti oli märkimisväärne erinevus rahulolus politseinike tegutsemise tulemuslikkusega – 

ohvriks langenute rahulolu oli madalam kui teiste politseinikega isiklikult kokkupuutunute 

seas. Samas võib ka siin välja tuua, et viimastel aastatel on ohvriks langenute rahulolu kasvanud 

– 2011 oli rahulolu näitaja 56%, 2012. aastal 63% ja 2013. aastal 64%. Võrreldes aasta 

varasemaga on ohvriks langenute rahulolu kasvanud marginaalselt. 
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Ohvrid olid võrreldes teiste politseinikega kokkupuutunutega ka kriitilisemad politseinike 

ametialaste oskuste puhul. Ohvriks langenute rahulolematus oli suurem kui teistel. Võrreldes 

aasta varasemaga on ametialaste oskustega rahulejäänuid vähem. 

Politseinike tegutsemise kiirusega olid võrdselt rahul nii ohvrid kui mitteohvrid, samas oli 

ohvriks langenute seas enam neid, kes kiirusega (pigem või üldse mitte) rahule ei jäänud. 

Rahulolu tase võrreldes aasta varasemaga on mõnevõrra vähenenud.  

Politseinike suhtlemisoskuse ja välise korrektsusega jäid sarnaselt rahule nii ohvriks langenud 

kui teised politseinikega isiklikult kokkupuutunud. Mõnevõrra enam oli ohvrite seas neid, kes 

politseinike suhtlemisoskusega rahule ei jäänud. Võrreldes aasta varasemaga on 

suhtlemisoskusega rahulejäänuid vähem. 

Joonis 75. Süüteoohvriks langenute ja teiste politseinikega isiklikult kokkupuutunute rahulolu politseinike töö ja selle 

erinevate aspektidega 
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6. Vabatahtlikud – 

abipolitseinikud ja merepäästjad 
2013. aasta küsitluses uuriti elanikelt, kuidas nende arvates saavad inimesed ise vabatahtlikuna 

turvalise elukeskkonna tagamisse panustada, kas nad teavad kedagi, kes juba tegutseb 

abipolitseiniku või vabatahtliku merepäästjana, millisest allikast on vastaja kuulnud võimalusest ise 

vabatahtlikuna abipolitseinikuna politseitegevuses või merepäästjana päästetegevuses osaleda ning 

inimeste avatust, valmisolekut ise abipolitseinikuks või merepäästjaks hakata. 

6.1 Vabatahtlikuna tegutsemine 

Vabatahtlikkusel on Eestis läbi ajaloo olnud oluline roll kogukonna turvatunde tagamisel. 

Kodanikeühenduste ja avaliku võimu koostöö tänast raamistikku kujundav kodanikuühiskonna 

arengu kontseptsioon (EKAK 2002) näeb demokraatliku ühiskonnakorralduse olulise osana 

kodanikuaktiivsust kui inimeste omaalgatuslikku ja vabatahtlikku osalemist ühiskonnaelus ning oma 

kodukoha elu küsimuste lahendamist. Vastavalt Kodanikuühiskonna arengukavale (KODAR 2009) 

defineeritakse vabatahtlikku tegevust oma aja, energia või oskuste pakkumist vabast tahtest ja 

rahalist kasu saamata – seega, vabatahtlikud tegutsevad või aitavaid teisi peamiselt avalikes 

huvides ja ühiskonna heaks. (Praxis 2012)  

Vabatahtlikku tegevust võib tinglikult jagada kaheks: omaalgatuslikuks ja organisatsioonide juhitud 

vabatahtlikuks tegevuseks. Esimene neist tähendab vabatahtlikku tegutsemist omal algatusel ja 

iseseisvalt, teisel juhul – organisatsioonide korraldatud – on vabatahtlik tegevus mõne 

organisatsiooni algatatud ja korraldatud tegevus, milles vabatahtlikuna osaletakse. Samuti jaguneb 

vabatahtlik tegevus ühekordseks (mõne konkreetse ürituse, projekti, tegevuse läbiviimisel) ja 

regulaarseks. (VTAK 2007, viidatud läbi Praxis 2012) 

Siseministeeriumi valitsemisala arengukavas (VAAK 2013-2016) on välja toodud ühe olulisema 

märksõnana lähimal neljal aastal turvalisuse suurendamiseks riigis ka „vabatahtlike senisest suurem 

kaasamine“. Vabatahtlike kaasamise kaudu suurendatakse politsei võimekust reageerida 

piirkondades, kus ei ole püsivat politsei kohalolekut. Selleks on ettenähtud nii abipolitseinike 

kaasamise mahu suurendamine, uute abipolitseinike värbamine ja koolitamine ning nõuetele vastava 

varustuse tagamine. Vabatahtlikke kaasatakse ka ennetustöösse.  

6.1.1 Abipolitseinik 

Abipolitseinik on vabatahtlik, kes osaleb politsei tegevuses abipolitseiniku seaduse ja muude 

seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. Abipolitseinikuks võib saada iga Eesti 

kodanik, kes on vähemalt 18-aastane, valdab kehtestatud nõuete järgi eesti keelt, keda pole 

karistatud tahtliku kuriteo eest jm. Abipolitseinikuks saamiseks tuleb esitada avaldus vastava 

politseiasutuse juhu nimele, kus piirkonnas soovija abipolitseinikuna tööle soovib hakata. Nõuetele 

vastavuse kontrolli läbimisel läbib tulevane abipolitseinik koolituse. Abipolitseinikud võivad üldjuhul 

valida, millises piirkonnas nad töötada soovivad. Abipolitseinikke kaasatakse avaliku korra kaitsel ehk 
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patrullis, aga ka ennetuses. Nende tööd ei tasustata, võimalus abipolitseinike tasustamiseks on 

kohalikel omavalitsustel. 16  

6.1.2 Vabatahtlik merepäästja 

Vabatahtlik merepäästja on isik, kes on selle mittetulundusühingu (MTÜ) liige, kellega on PPA 

sõlminud merepäästetöö korraldamiseks tsiviilõigusliku lepingu, keda PPA on tunnustanud 

vabatahtliku merepäästjana ning kes vabatahtlikult osaleb PPA tegevuses politsei ja 

piirivalveseaduses sätestatud alustel ja tingimustel. Merepäästetöö on politsei ja piirivalveseaduse 

tähenduses otsingu- ja päästetöö tegemine sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, 

Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, 

laeva, lennuki või muu sõiduki otsinguks ja päästmiseks. Ennetustöö on liikme tegevus 

merepäästesündmuse ärahoidmise eesmärgil. 17 

Seega, abipolitseinik tegutseb vabatahtlikuna PPA juures ja olles teenistusse otseselt kaasatud 

(isiku ja PPA vaheline suhe), vabatahtlik merepäästja teeb vabatahtlikku tööd oma ühingu kaudu 

(MTÜ ja PPA vaheline suhe).  

 

6.2 Kuidas saab ise turvalise elukeskkonna tagamisse 

panustada 

Küsimus: Kuidas saab inimene ise vabatahtlikuna turvalise elukeskkonna tagamisse panustada? 

 

Küsitluses osalenutel paluti spontaanselt, vabas vormis öelda, kuidas nemad näevad vabatahtlikuna 

turvalise elukeskkonna tagamisse panustamist. Eelkõige tõid elanikud välja, et inimene peab ise 

olema korralik ja seadusekuulekas ning rikkumisest teavitama ja/või sellesse sekkuma. 

Leiti, et tuleb alustada iseendast – tuleb ise käituda seaduste järgi, olla aus, mitte rikkuda reegleid, 

olla korralik, käituda mõistuspäraselt – nii, et ei seaks ohtu ei ennast ega teisi. Lapsevanematena 

tuleks kasvatada ka oma lapsi seaduskuulekaks ja olla neile eeskujuks. 

Teavitamise ja sekkumise all toodi välja, et ei tohi olla passiivne – peab olema kodanikujulgust, tuleb 

märgata ümbertoimuvat. Peamiselt mainiti, et kui märgatakse rikkumist, midagi kahtlast või ohtlikku, 

tuleb sellest politseile teada anda või ise sekkuda. 

Näiteid vastustest – korralik ja seaduskuulekas: 

Kui sa ise liikluses ohtlik ei ole ja püüad käituda normaalselt, siis on kõik hästi. 

Ise peab turvaliselt käituma. 

Istuda kainena autorooli. Ületada õiges kohas sõiduteed ja olla igati tähelepanelik. 

Lapsi tuleb korralikult kasvatada. 

Inimene peab ühiselu reegleid järgima ja teistega arvestama ning mitte ise konfliktidesse sattuma. 

Kui ise ei provotseeri, ega siis kallale tulda. 

                                                           
16

 https://www.politsei.ee/et/organisatsioon/abipolitseinik/ // http://www.abipolitseinik.ee/info.php  
17

 Politsei ja piirivalve seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13249880?leiaKehtiv // Nõuded vabatahtlikule 
merepäästjale https://www.riigiteataja.ee/akt/118092012001   

https://www.politsei.ee/et/organisatsioon/abipolitseinik/
http://www.abipolitseinik.ee/info.php
https://www.riigiteataja.ee/akt/13249880?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118092012001
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Väga palju saab ise teha. 

Kõik saavad selleks oma panuse anda, käituda seaduskuulekalt ja näha enda ümber toimuvat. 

Mitte ohustada end ja teisi. 

Ise ei tohi rumalusi teha, et pärast poleks probleeme, peab arvestama teistega. 

Tuleb seaduskuulekalt ja moraalselt õigesti, eetiliselt käituda. 

Peab seaduskuulekalt käituma ja ise olema hoolas ning naabritel silma peal hoidma heas mõttes. 

Olla kodanik ja mitte ükskõikne. 

Panna uksed lukku, olla rahulikult, mitte teisi häirivalt käituda, kasutada suitsuandureid. 

Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. 

Täita eeskujulikult ja kohusetundlikult seadusi, mitte viibida kahtlases seltskonnas. 

Ise mitte tüli norida ja elada rahulikult. 

Näidata lastele eeskuju korraliku käitumisega. 

 

Näiteid vastustest – teavitamine/sekkumine: 

Kui nähakse süütegu, siis kas ise sekkuda, või politseile teada anda. 

Kodaniku julgus, ärkvelolek, sekkumine. 

Ohtlikest olukordadest tuleb teada anda. 

Peab märkama ja adekvaatselt reageerima. 

Mitte olla isekad, korrarikkumistest teavitada politseid, vaadata enda ümber. 

Peaks vajadusel kindlasti sekkuma, või abi kutsuma. 

Aidata saab aktiivse sekkumisega, kui näed olukorda, mis vajab lahedust. 

Ise vaadata, ja kui midagi kahtlast siis teada anda. 

Peab reageerima, võtma aktiivselt osa elust. 

Suhtumise ja tegevusega, reageerimisega. 

Politseiga koostööd tehes. 

Kui midagi on juhtunud, peavad inimesed aktiivselt sekkuma. 

 

 
Joonis 76. Kuidas saab inimene ise vabatahtlikuna turvalise elukeskkonna tagamisse panustada (spontaanne) 

n=3850 



 105 

 

Kolmandana ja neljandana toodi välja vabatahtlikes organisatsioonides osalemine ja 

tähelepanelikkus. Viimasele sarnaselt mainiti ka ettevaatlikkust ja hoolsust. 

Vabatahtlike organisatsioonide all mainiti kõige sagedamini naabrivalvet. Samuti mainiti 

abipolitseinikuks hakkamist. Merepäästjaid mainiti vähe, toodi välja ka vabatahtlikud päästjad,  

tuletõrjujad, Kaitseliit. 

Leiti, et inimesed peaksid olema tähelepanelikud – tuleb hoida silmad lahti, märgata. Ettevaatlikkuse 

ja hoolsuse all mõeldi näiteks, et õhtul hilja pimedas ei tohiks väljas käia (kaasas tuleks kanda 

pipragaasi ja helkurit), hoida oma varal silma peal (nt mitte jätta autosse nähtavale kohale oma asju, 

arvutis mitte avada tundmatuid lehekülgi),  hoida koduuksed ja -aknad lukus/kinni ja võõraid mitte 

sisse lasta. Inimesed peaksid olema hoolsad, ennast ja oma vara ise kaitsma, asju ei tohi valveta ja 

hooletusse jätta. Inimesed ei tohiks käia kahtlastes, ohtlikes ja pimedates kohtades. 

Näiteid vastustest – vabatahtlikes organisatsioonides osalemine: 

Saab olla ise abipolitseinik. 

Abipolitseinik, kaitseliit ja muidu hoida silmad ja kõrvad lahti. 

Tuleb osaleda naabrivalves. 

Abipolitseinikuna, samuti tuleb silmad lahti hoida ja informeerida. 

Naabrivalve, abipolitseinikud. Ise jälgida teada anda. 

Naabrivalve teema, kogukondlik järelvalve, hoolivus. 

Vabatahtlikuks abipolitseinikuks või tuletõrjujaks tuleb hakata. 

Kui näed mingit jama, siis tuleb reageerida, abipolitseinikuks minna. 

Naabrivalve, meditsiini- ja esmaabi kursused koolides võiksid olla, vabatahtlikud tuletõrje seltsid. 
Psühholoogiline aspekt, et kui meie keskkond on korrastatud, siis on lõhkumist, kuritegevust vähem, siis 
inimesed tunnevad välisilmaga rohkem sidet. 

Tuleb osaleda vabatahtlikus merepäästes ja tähtis on ühenduse pidamine Politsei- ja piirivalveametiga. 

 

Näiteid vastustest – tähelepanelikkus: 

Koduümbruse jälgimine. 

Tuleb märgata rohkem, näidata, vaadata, olla aktiivne. 

Kui midagi juhtub, siis tuleb märgata seda. 

Silmad-kõrvad tuleb lahti hoida ja kuhu vaja, teatada. 

Tuleb olla tähelepanelik ja abivalmis, vajadusel sekkuda. 

Tuleb jälgida, mis toimub ümbruses. 

Tähelepanelikum peab olema nii ümbruse kui inimeste suhtes. 

 

Näiteid vastustest – ettevaatlikkus: 

Tuleb olla rohkem ettenägelik, mitte riputada üles igasuguseid lollusi enda ja teiste kohta arvutis, näiteks 
Facebooki, naabrivalve, signalisatsioon jne. 

Jälgida oma asju ja öösel mitte väljas liikuda, kui vajadust pole ning mitte olla agressiivne. Helistada 
politseisse, kui on vaja. 

Valvesüsteemide paigaldamine, mitte kolada pimedatel tänavatel jne. 

Tuleks valgel ajal õues käia, kampadest eemale hoida. 



 106 

Ei tasu öösel tänavatel ringi käia, helkureid peab kasutama ja ise ettevaatlik olema. 

Mitmekesi peab käima, bussis tuleb hoida oma kotti, mitte purjus peaga rooli istuda, noored ei tohiks olla 
hulljulged, jälgida ümbrust, ka rannas viibides. Autojuhid võiksid olla tähelepanelikumad jalakäijate 
suhtes, eriti laste puhul. 

Tuleb olla ettevaatlik, naabrivalve, vältida riskantseid olukordi ja ebaturvalisi kohti. 

Ei tohi jätta oma asju valveta, ega liikuda pimedates, ohtlikes kohtades. 

 

Näiteid vastustest – hoolsus: 

Autosse ei maksa nähtavale kohale jätta väärtuslikke esemeid ,tuleb lukustada autouksed. Hoolitseda selle 
eest, et telefoniaku oleks täis. 

Tuleb jälgida, et ise ei jätaks oma vara lohakile. 

Ise jälgida ohutusnõudeid metsas, mitte lõket teha ja väetisi kasutada, et suvilas ja autos poleks näha 
väärtesemeid ning ka uksed-aknad lukustada. 

Uksed-aknad kinni, auto turvalisus, ise hoolikas ja tähelepanelik olla ja igale poole ei tasu ennast torkima 
minna, ei tohi olla hoolimatu. 

Uksi lukustada ja mitte pimedas ringi käia, jälgida oma asju rohkem ning ümbrust ja naabreid. 

Autod tuleb hoida lukus ja dokumente ei tohi jätta autosse. 

Lukustage uksed, hoidke rahakotid kaenla all ja suuremad rahad pankades. 

Ei tohi teha midagi, mis on teistele ahvatlev, või jätta asju, mis ahvatlevad, teistele. 

Asjad tuleb luku taha panna ja valvekaamera ning naabrivalve. 

 

Koostöö, suhtluse ja hoolivuse all mõeldi nii institutsioone (politseid) kui ka naabruses elavaid 

inimesi. Leiti, et politseiga tuleb teha koostööd, oma naabritega tuleb suhelda ja hästi läbi saada. 

Teisi inimesi tuleb austada ja nendest rohkem hoolida.  

Vähesel määral mainiti ka turvaseadmete kasutamist, et muuta oma kodu turvaliseks – investeerida 

tuleks videovalvesse, turvasüsteemidesse, signalisatsiooni, uutesse/korralikesse ukselukkudesse, 

kindlustada oma kodu ja muu vara, pidada koera. Ka mainiti, et tuleks soetada relv (ja relvaluba), käia 

enesekaitsekursustel. 

Kasvatuse, õpetuse, koolituse peeti silmas nii kooliharidust lastele kui ka üldise teadlikkuse 

tõstmist. Lapsi tuleb õpetada koolis, või ka juba varem, vanemad peavad ise oma lapsi õpetama ja 

olema neile eeskujuks. Noortega tuleks tegeleda (st harida). Tuleks tõsta inimeste teadlikkust ja 

jagada informatsiooni, et inimesed teaksid paremini ohte vältida ja oma turvalisust tagada. 

Sealhulgas mainiti ka esmaabikursuste läbimist. 

Muude kommentaaride toodi välja näiteks, et tuleks piirata alkoholimüüki – ja seda eriti noorte 

hulgas. Sealhulgas ei tohiks alkohol olla kättesaadav igast poest – tuleks õppust võtta näiteks 

Soomest, kus alkoholi müüakse selleks ettenähtud kauplustes. Leiti, et tuleks parandada sotsiaalset 

keskkonda - kui ühiskond oleks „terve(m)“, ei tarvitatakse ka nii palju alkoholi ja narkootikume. 

Tuleks luua rohkem töökohti, et poleks nii palju narkomaane ja kodutuid. 

Marginaalne osakaal elanikest (1%) leidis, et inimene ise ei saa turvalise elukeskkonna tagamisse 

mitte kuidagi panustada ja kümnendik elanikest (11%) ei osanud öelda, kuidas seda teha saaks. 
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6.3 Elanike suhtumine vabatahtlike panusesse turvalise 

elukeskkonna tagamisel 

Küsimus: Kuidas suhtute vabatahtlike panusesse turvalise elukeskkonna tagamisel? Palun põhjendage oma 

arvamust. 

 

Hästi suhtub vabatahtlike panusesse turvalise elukeskkonna tagamisel suurem enamus elanikkonnast 

- 84%, sh 52% suhtub väga hästi. Halvasti (pigem või väga) suhtujaid oli marginaalselt  (1,9%)  ja 

neutraalselt suhtujaid 14% elanikkonnast.  

Oluliselt positiivsemalt suhtuvad vabatahtlike panusesse naised, kõrgharidusega ja eesti keelt 

emakeelena rääkivad inimesed võrreldes teistega. Elukoha lõikes elanike hinnangutes olulisi 

erinevusi ei ilmnenud. Prefektuuridest oli hästi suhtujaid keskmisest enam Lääne prefektuuri 

territooriumil elavate inimeste seas (87%). Politseijaoskondadest saab välja tuua Kuressaare pj (hästi 

suhtujaid 90%). Muu kodakondsusega või ilma kodakondsuseta, peamiselt muud keelt kõnelevate, 

meeste ja Narva pj elanike seas oli hästi suhtujaid (pigem ja väga hästi) keskmisest vähem – kuid 

nende seas ei olnud oluliselt rohkem neid, kes oleks suhtunud (väga või pigem) halvasti. Nende seas 

oli enam neutraalse hinnangu andjaid. Elukoha lõikes (linn-maa) olulisi erinevusi ei ilmnenud.  

 

  
Joonis 77. Elanike suhtumine vabatahtlike panusesse turvalise elukeskkonna tagamisel 

 

Vabatahtlike tegevusse positiivselt suhtujad (väga + pigem hästi) tõid peamiselt välja, et 

vabatahtlike tegevus turvalise elukeskkonna tagamisel on vajalik ja kasulik (üle poole hästi 

suhtujatest). Samuti toodi välja vabatahtlike abi ametlikele jõududele – ajal, mil ressursinappus 

pitsitab nii politseinikke kui päästjaid, on vabatahtlike abi elanike arvates väga teretulnud, vajalik ja 

oluline. Piirkondades, kus riigi abi üldse puudub või on liiga kaugel, on vabatahtlike panus elanike 

arvates äärmiselt oluline ja neid peetakse ka kättesaadavamaks. Kui ühelt poolt leiti, et vabatahtlike 

tegevus on oluline, kuna politsei või päästjad on ressursipuuduse tõttu raskemini kättesaadavad, siis 

teiselt poolt leiti, et inimesed ise peaksid ka omalt poolt panustama – enda turvalisuse tagamiseks 

saab ka ise midagi ära teha. 

Vabatahtlike tegevus suurendab ka turvatunnet – nad aitavad tagada korda. Neid peetakse 

tublideks inimesteks ja eeskujuks – elanikud leidsid, et vabatahtlikud teevad oma tööd südamega, 

missioonitundega, ja neisse suhtutakse austusega.  

professionaalsuse 
puudumine, peaks 
olema riigi ülesanne 

SUHTUB … 
n=3850 
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Hästi vabatahtlike tegevusse suhtujad leidsid ka, et vabatahtlikke võiks/peaks olema rohkem – sest 

mida rohkem vabatahtlikke on, seda turvalisem on elukeskkond. 

Näiteid vastustest: 

Järelikult on vabatahtlik hingega ja südamega asja juures, samas riskides oma eluga. 

Palgaliste töötajate töökoormus on piiratud, sellepärast on vabatahtlike tegevus väga teretulnud. 

Inimestel on tahe midagi teha, see tuleb ühiskonnale kasuks. 

Vabatahtlik teeb tööd südamega. 

Elu on siis kõigil turvalisem. 

Need on toredad inimesed. 

See aitab korda tagada. 

Tuleb võtta vastutus. 

Turvalisus on väga oluline ja kui keegi seda vabatahtlikult teeb, siis see on väga teretulnud. 

See on hea ja seda tuleb hinnata. 

Inimene teeb midagi ühiskonna jaoks. 

Õilis tegu, inimlik asi. 

Vabatahtlikult tulnud inimene suhtub sellesse missioonitundega. 

Ma usun, et neist on abi. 

Politseinike nappuse tõttu on see ainult teretulnud. 

Politsei ei ole kogu aeg kohal, aga abipolitseinikud on kohe saadaval. Samuti on naabrivalve hea. 

Ma arvan nendest inimestest hästi, kes seda teha tahavad, kuid ei suhtu hästi, et riik loodab ainult 
vabatahtlike tööle, st. ei tasusta seda. 

Nagunii politsei igale poole ei jõua, päästjaid koondatakse, on ju tore, kui keegi neid aitab. 

Vabatahtlikud tekitavad turvatunde, kui neid liikumas näha, seda enam, et politseid napib. 

Vabatahtlikud politseinikud ja päästjad on rohkem käepärast võtta. 

Me saame ise teha oma elukeskkonna turvalisemaks. 

Nii ongi meil turvalisem. 

Ära oota, et keegi tuleb ja teeb, panusta ise. 

Mida rohkem on selliseid inimesi, seda turvalisem elu meil on. 

Politsei ei saa alati aidata, siis on hea, kui on abilisi. 

Iga inimene peab täitma oma kohustust ja võimete kohaselt kaasa aitama. 

Ennast tuleb aidata. 

Iga kodanik peab korra eest seisma. 

Kodanikualgatus on igati hea asi. Kui riik ei ole võimeline hakkama saama, peab inimene ise tegutsema. 

See näitab kodaniku julgust ja seda, et me ei seisa üksi kurja vastu, see annab kindlust. 

Pole just palju inimesi, kes tahaks teiste eest hoolitseda vabatahtlikult, need on üllad inimesed. 

Ma hindan nende entusiasmi. 

Kui politseid igale poole ei jätku, siis on vabatahtlikud olemas. 

Kes kaitseb meie maad, kui meie ise ei kaitse. Vabatahtlik ja patriootlik teeb seda. 

 

Negatiivselt suhtujad (pigem või väga halvasti), kelle osakaal elanikkonnast oli marginaalne, tõid 

peamiselt välja professionaalsuse puudumise. Leiti, et politseiniku ja merepäästja tööd peaksid 

tegema siiski vaid professionaalid, kes on koolitatud – nende töö on väga vastutusrikas. Kardeti, et 

vabatahtlikes ei saa olla kindel ning nende oskused, aga ka volitused, on piiratu(ma)d. Üksikutel 



 109 

juhtudel mainiti ka, et turvalisuse tagamine peaks olema riigi funktsioon. Avatud kommentaaridest 

kumas läbi ka (eel-)arvamus, mille järgi vabatahtlikud võivad oma positsiooni (kurjasti) ära kasutada.  

Näiteid vastustest: 

Riik peaks tagama turvalise elukeskkonna. 

Iga tööd peab tegema professionaal. 

Kvalifitseeritud tööjõud on efektiivsem. 

Ma eeldan professionaalsust, vabatahtlik on ikkagi vabatahtlik ja temas ei saa kindel olla.  

Olgu ainult riiklik politsei, igasuguseid poisikesi pole sinna abiks vaja. 

 

Neutraalselt suhtujatest enamus ei osanud kommenteerida oma hinnangut – nad kas ei osanud 

lihtsalt selgitada või tõid nad põhjuseks selle, et neil puudus vabatahtlikega kokkupuude. Osad 

neutraalselt hinnanutest tõid välja positiivseid arvamusi (vabatahtlikud on vajalikud ja kasulikud) ja 

osad negatiivseid arvamusi (puudub professionaalsus, peaks olema riigi funktsioon, vabatahtlikke 

pole vaja). 

6.4 Vabatahtlike tundmine/teadmine ja võimalusest 

vabatahtlikuna tegutseda teada saamise allikad  

Küsimus: Kas tunnete kedagi, kes tegutseb (või on tegutsenud) abipolitseiniku või vabatahtliku merepäästjana? 

Küsimus: Millisest allikast olete kuulnud või saanud teada võimalusest osaleda abipolitseinikuna 

politseitegevuses või vabatahtliku merepäästjana päästetegevuses? 

 

Kolmveerand (74%) elanikkonnast ei tunne ega tea kedagi, kes tegutseks abipolitseiniku või 

vabatahtliku merepäästjana. Veidi vähem kui veerand (23%) elanikkonnast teab või tunneb kedagi, 

kes tegutseb abipolitseinikuna ja vähem kui kümnendik (5%) tunneb vabatahtlikku merepäästjat. 

Marginaalne osakaal vastajatest oli ise abipolitseinik (0,3%) ja/või vabatahtlik merepäästja (0,2%).  

 
Joonis 78. Abipolitseinike ja/või vabatahtlike merepäästjate teadmine/tundmine (võimalik mitu vastust) 

 

Võimalusest ise abipolitseinikuna või merepäästjana tegutseda on peamiselt kuuldud meediast 

(peaaegu pool elanikkonnast, st 47%). Kolmandik elanikkonnast aga pole nendest võimalustest 

n=3850 
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üldse kuulnud. Sõbralt, tuttavalt või töökaaslaselt (kes ei ole PPA-ga seotud18) on võimalusest 

kuulnud kümnendik (11%), abipolitseinikult 5% ja vabatahtlikult merepäästjalt 1%. PPA 

organisatsiooni kui infoallika tõi välja 3% vastajatest (sh loeti politseinikke, piirivalvureid jt PPA 

töötajaid ka kui PPA organisatsioon). Oluline on siinkohal välja tuua, et inimesed ei pruukinud täpselt 

mäletada, millisest allikast nad vabatahtlikuna panustamise võimalusest kuulnud olid ning samuti 

võis vastajatel raskusi olla meedia, interneti jm allikate eristamisel – näiteks juhul, kui inimene on 

vabatahtlikuks hakkamise võimalusest teada saanud abipolitseinike lehelt, PPA Facebooki lehelt vms. 

Seega võivad osad allikad kattuvad olla.  

 
Joonis 79. Allikad, kust on kuuldud/teada saadud võimalusest osaleda abipolitseinikuna politseitegevuses või 
vabatahtliku merepäästjana päästetegevuses (võimalik mitu vastust) * PPA organisatsioonilt – sh politseinikult, 
piirivalvurilt jt. 

 

Päästeala vabatahtlike uuringust selgus, et kaasamise olulisim allikas on isiklik kontakt. Kõige 

rohkem leitakse uusi vabatahtlikke naabrite, sõprade ja tuttavate seast (81%) ning kolleegide ja 

liikmete kaudu isiklikult (78%). Vabatahtlikud ise kuulsid vabatahtlikuna tegutsemise võimalustest 

suures osas oma sõpradelt ja tuttavatelt (u 60%). Olulise allikana mainiti ka tööandjat (ligi veerand) ja 

13% pöördus vabatahtliku tegevuse poole pärast mõnel üritusel, messil või konverentsil osalemist. 

Kõige olulisemaks peeti sõprade ja tuttavate kaudu kuuldud informatsiooni (üle 50%). (Praxis 2012) 

 

6.5 Valmisolek ja avatus ise vabatahtlikuks hakata 

Küsimus: Kas näete ennast aasta jooksul abipolitseiniku või vabatahtliku merepäästjana? Palun põhjendage 

oma valikut.
19

 

 

Järgmise aasta jooksul näeks ennast abipolitseinikuna 7% ja vabatahtliku merepäästjana 5% 

elanikkonnast – arvudes teeb see vastavalt ca 266 ja 172 inimest. 90% elanikkonnast ei näe ennast ei 

ühe ega teisena. 

                                                           
18

 Kui sõber või tuttav oli ka politseinik või abipolitseinik, siis tuli valida vastavalt „PPA organisatsioonilt“ või 
„abipolitseinikult“. 
19

 Valikut põhjendasid vaid need, kes nägid ennast abipolitseiniku ja/või vabatahtliku merepäästjana 

n=3850 
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Joonis 80. Elanike valmisolek/avatus aasta jooksul näha ennast abipolitseiniku või vabatahtliku merepäästjana (võimalik 
mitu vastust) 

 

6.5.1 Potentsiaalsed abipolitseinikud 

Nende seas, kes näeksid end aasta jooksul abipolitseinikuna oli rohkem mehi kui naisi ja nooremaid 

(15-34-aastased) – vanuse kasvades valmisolek väheneb. Emakeele lõikes (eesti keel ja vene keel) 

erinevusi ei ilmnenud. Haridustaseme lõikes näevad ennast tulevikus abipolitseinikuna enam kutse-, 

kesk- või keskeriharidusega inimesed, kõige vähem on potentsiaalseid abipolitseinike alg- või 

põhiharidusega elanike seas. Oluline erinevus ilmnes ka elukoha lõikes – (suures) linnas on elanikud 

võimalusele avatumad kui maal elavad inimesed. Prefektuuride elanikest on abipolitseinikuks valmis 

hakkama enam Põhja prefektuuri territooriumil elavad inimesed ja vähem Lääne prefektuuri 

territooriumi elanikud. Oluline erinevus ilmnes ka rollide osas – inimesed, kes on süüteoohvriks 

langenud, on enam avatud ise abipolitseinikuks hakkama (13%) kui teised.  
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Joonis 81. Demograafiliste taustategurite võrdlus potentsiaalsete ja mittepotentsiaalsete abipolitseinike vahel 

 

Kui vaadata kogu elanikkonda, siis meestest näeks ennast abipolitseinikuna 8% ja naistest 6%. 15-

34-aastaste seas näeks end abipolitseinikuna tulevikus 10%, 35-49-aastaste seas 8% ja kõige vanemas 

vanuserühma (50-74) 4%. Linnas elavatest inimestest näeks end 8% ja maal elavatest 4%. 

Algharidusega elanike seast 7%, kutse-, kesk- või keskeriharidusega elanikest 8% ja kõrgharidusega 

elanikest 6%. Eesti keelt emakeelena rääkivatest inimestest näeks end abipolitseinikuna 5% ja muud 

keelt rääkivatest 12%. Põhja prefektuuri territooriumil elavatest inimestest oleks potentsiaalseid 

tulevasi abipolitseinike 10%, Lääne prefektuuris 4%, Ida prefektuuris 9% ja Lõuna prefektuuris 6% 

sealsest elanikkonnast.  

Vastajate, kes oleksid potentsiaalsed tulevased abipolitseinikud, peamine motivatsioon oli soov 

(politseinike) aidata ja korda tagada. Vastustest kõlas ka läbi, et inimesed annaksid oma panuse, kui 

see on vajalik ja neid vabatahtlikuks/appi kutsutakse. Kommentaaridest jäi kõlama, et omal 

initsiatiivil vabatahtlikuks ei hakataks ning selleks oleks vajalik tõuge, (üles-)kutse. 

Samuti toodi välja, et inimesel on olemas juba teatud kasulikud oskused (nt relvaload, kuulutakse 

Kaitseliitu, ollakse turvatöötaja jms). Inimesed, kes telefoniintervjuu ajal alles oma valikut tegema 

hakkasid, tõid välja, et neile meri ei meeldi, meri ei sobi või neil puudub ujumisoskus ja seetõttu 

tundub abipolitseinikuna tegutsemine neile rohkem sobivat.  
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Osadel juhtudel mainiti ka, et kuigi soov abipolitseinikuks hakata on, takistavad seda näiteks tervis 

(halb tervislik seisund, puue), (väiksed) lapsed, vanus või ajanappus. 

Näiteid vastustest: 

Oleksin nõus patrullima ja vaatama laste järgi. 

Mulle meeldiks aidata politseinikke. 

See on abiks inimestele, aitab linnas korda hoida. Noori narkomaane hukkub palju, kuna keegi neid ei aita. 

Et kaitsta oma laste rahu. 

Ma olin nooruses rahvamalevlane, lööksin tänagi hea meelega kaasa. 

Ma saan olla abiks inimestele. 

Tahan võidelda kuritegevusega. 

Meil, Lasnamäel, on väga palju alkohoolikuid ja narkomaane, seega tahaksin olla abiks ja oma panuse 
anda. 

Saaksin kaitsta ühiskonda. 

Mulle meeldib aidata inimesi, teeksin seda tööd korralikult, haridus ja oskused võimaldaksid ja füüsiliselt 
olen ka korras, sõidan rattaga. 

Kui oleks füüsiline vorm parem, siis oleksin hea meelega vabatahtlik abipolitseinik. 

Juhul, kui oleks mingi informatsioon või üleskutse, see paneks mõtlema. Ise ei lähe ju end politseisse 
pakkuma. 

Ma tahtsin kunagi politseinikuks saada. 

Ainult väga suure kriisi olukorras. 

Kui riik vajab, siis ma tulen appi. 

Ma oleksin kehv merepäästja, abipolitseinikuna oleksin kasulikum. 

Ma saaksin ka oma panuse anda ühiskonnale. 

Panustada ise oma nõu ja jõuga. 

Saan anda ühiskonda oma positiivse panuse. 

Kui tekib mingi probleem, siis jah. 

Kui on vaja abistada, siis olen nõus seda tegema. 

Kui on puudu inimesi massiüritustel, siis jah. 

 

6.5.2 Potentsiaalsed vabatahtlikud merepäästjad 

Nende seas, kes näeksid end aasta jooksul vabatahtliku merepäästjana, oli ülekaalukalt rohkem 

mehi võrreldes naistega. Sarnaselt potentsiaalsete abipolitseinikega, väheneb vanuse kasvades 

valmisolek vabatahtlikuks merepäästjaks hakata – kõige enam näeksid end merepäästjana 

nooremad, samas on keskmises vanuserühmas (35-49) enam avatud inimesi kui abipolitseinike puhul 

oli. Ka vabatahtlike merepäästjate puhul on linnas elavad inimesed enam avatud kui maal elavad 

inimesed. Hariduse lõikes näeksid end vabatahtliku merepäästjana enam kutse-, kesk- või 

keskharidusega inimesed, kõige vähem näeksid alg- või põhiharidusega elanikud. Emakeele lõikes 

erinevusi ei ilmnenud. Nendest, kes näeksid end aasta jooksul vabatahtliku merepäästjana, oli enam 

Põhja prefektuuri territooriumil elavate inimeste seas – kõige vähem Lõuna prefektuuri 

territooriumil.  
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Joonis 82. Demograafiliste taustategurite võrdlus potentsiaalsete ja mittepotentsiaalsete merepäästjate vahel 

 

Kui vaadata kogu elanikkonda, siis oli meeste hulgas oluliselt enam neid, kes näeksid end 

vabatahtliku merepäästjana (8%) kui naiste seas – viimaste seas näeks end merepäästjana 

marginaalne osakaal (1,9% naistest). Nooremas (15-34-aastased) ja keskmises (35-49) vanuserühmas 

oli enam potentsiaalseid merepäästjaid (6%) kui kõige vanemas vanuserühmas (50-74/2%). Eesti 

keelt kõnelevatest elanikest oli võimalusele avatud 3% ja muud keelt (peamiselt vene keelt) 

kõnelevatest 8%. Hariduse ja elukoha lõikes erinevusi ei ilmnenud. Prefektuuride lõikes ilmnes oluline 

erinevus vaid Lõuna prefektuuri territooriumil elavate inimeste puhul, kelle hulgas on vähem neid, 

kes vabatahtlikuks merepäästjaks võiks hakata (3% prefektuuri teeninduspiirkonnas elavatest 

elanikest). Põhja prefektuuri puhul oli näitaja 6%, Lääne prefektuuri puhul 4% ja Ida prefektuuri 

puhul 7%.  

Potentsiaalsete vabatahtlike merepäästjate peamine motivatsioon oli soov aidata ja korda tagada 

ning vajalike oskuste olemasolu. Vajalike oskuste all toodi välja peamiselt merega seotud töö või 

hobi – kas töötatakse või on töötatud laeval (kaptenina, meremehena), mereväes vms, ollakse 

kalamees või meeldib väga ujumine, füüsiline vorm on hea, elatakse veekoguäärses piirkonnas. Ühise 

joonena kõlaski vastustest läbi vastaja seos mere või muu veekoguga. 
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Ka siin toodi välja, kui oma valikut alles intervjuu ajal tehti, et meri ja merepäästja töö meeldiks 

rohkem/tunduks huvitavam kui (abi-)politseiniku töö. Samuti toodi välja, et kui merepäästjate abi 

oleks vaja, siis oma panuse võiks anda – kindlat motivatsiooni ja soovi vabatahtlikuks merepäästjaks 

hakata ei olnud. 

Näiteid vastustest: 

Mu isa on kalur ja võib seal aidata. 

Merega tegelen ma natuke rohkem ja kui merel olen, siis võin ju päästa. 

Ma õpin tervisekaitse spetsialistiks, see sobiks mu erialaga. 

Ma elan rannikulinnas. 

Ujumine meeldib. 

Olen mere ääres sündinud ja üles kasvanud ja tean mereohutust paremini, kui politseiniku tööd ja olen 
merepäästja kursused läbinud. 

Kuna olen ise 10 aastat merd sõitnud siis kisub sinnapoole. 

Kui on abi vaja siis, miks mitte. 

Ma oskan ujuda ja oma võimeid kainelt hinnata. 

Mul on hea füüsis, ujumisoskus, olen spordikoolis käinud, valmisolek alati. 

Ei saa ju abivajajat abita jätta. 

Ma olin meremees ja hea meelega läheksin vabatahtlikuks. 

Rohkem tõmbab inimeste päästmine ja ma oskan ujuda. 

Ma armastan vett, olen kalamees. 

Ma käin tihti veekogudel ja mul on päästekoer. 

Enda tegevusvaldkond ja hobi on seotud mere ja sukeldumisega. 

 

Siseministeeriumi ja PPA auditis „Vabatahtlikkuse käivitumine pääste ja korrakaitse valdkondades“ 

(2013) selgus, et nii vabatahtlikud päästjad kui abipolitseinikud pidasid pooltel juhtudel 

vabatahtlikuna tegevusse asumise põhjuseks isiklikku initsiatiivi. Ülejäänud juhtudel mõjutas 

vabatahtlikuks asumise otsust enim abipolitseinike osas töökohalt/koolist saadud informatsioon 

(19%) ning asutusepoolne kutsumine (12%), vabatahtlike päästjate osas teise vabatahtliku (14%) 

või muu isiku soovitus (18%). 

Kõige olulisemateks aspektideks päästeala vabatahtlike organisatsiooni töös osalemisel olid vastajate 

jaoks anda oma panus vastavas valdkonnas, teiste aitamine ning teadmiste ja kogemuste saamine. 

(Praxis 2012) 

Kui võrrelda päästeala vabatahtlikke (päästekomandod) mittevabatahtlikega, siis on vabatahtlikusse 

tegevusesse enam kaasatud nooremaealine (15–24-aastased) ja vähem vanemaealine (65-aastased 

ja vanemad) elanikkond. Hariduse poolest eristuvad alg- ja põhiharidusega inimesed, kes on 

vabatahtlikus tegevuses osalenud võrreldes kõrgharidusega inimestest veidi vähem. Samuti on 

vabatahtliku tegevusega oluliselt vähem seotud lapsehoolduspuhkusel olevad inimesed ja 

pensionärid, rohkem õpilased/üliõpilased. Palgatöötajatest tegutsevad vabatahtlikuna veidi rohkem 

asutuse/ettevõtte juhid ja keskastmejuhid ning seetõttu ka kõrgema sissetulekuga inimesed. 

Vabatahtlikus tegevuses mitteosalemise põhjustena mainiti kõige enam ajapuudust (33%) ja pea 

sama suur hulk inimesi  pole selle peale mõelnud (29%). Kolmas suurem põhjus oli sobiva võimaluse 

puudumine. (Praxis 2012) 
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Lisad 
Lisa 1. Potentsiaalsete abipolitseinike ja vabatahtlike merepäästjate 

osakaal politseijaoskondade lõikes 

 
Joonis 83. Potentsiaalsete abipolitseinike ja  merepäästjate osakaal  

 

 

 

 

 



 

Lisa 2. Koondtulemused 

 

 



 

 

 

 



 

 

¹ Osakaal vastajatest "täiesti rahul" + "pigem rahul". Pos. 
kasv. Küsimus politseinike kohta: Kuivõrd rahul olete oma 
piirkonna politseinike … ; Küsimus piirivalvurite kohta: 
Kuivõrd rahul olete piirivalvurite... . NB! Politseinikele 
antud rahulolu hinnangutes kajastub kõikide küsitletute 
arvamus ja prefektuuride tulemuste aluseks on võetud 
respondendi elukoht. Piirivalvurite  puhul on võetud 
aluseks viimase 12 kuu jooksul piirivalvuritega 
kokkupuutunud ning prefektuuri puhul lähtutud 
kokkupuute piirkonnast ehk kus kokku puututi (kas 
enamasti puututi või kes aasta jooksul harvem kui 
igakuiselt pv-ga kokku puutunud, siis millises piirkonnas 
viimati. 
 

² Elanikkonna hirm õigusrikkumiste ees. (Pos. vähenemine). 
Küsimus:  Kuivõrd ohustatuna end Teie ja Teie pere 
nendest tunnete. Osakaal vastajatest, kes tunnevad ohtu 
endale või oma pereliikmetele. Kuna seoses pv 
lisandumisega vaadatakse lisaks uusi ohutunde aspekte, siis 
keskmist ei  võrrelda varasemate aastatega. (skaalal 
keskmine väärtus välistatud 
  

3
2011. ja 2013.a uuringust jäeti küsimus välja. Asendatud 

täpsustava küsimusega (Päästeabi vajanutelt küsiti, kas nad 

jäid päästeabi kiirusega/teenusega rahule). Küsimused lisati 

2012.aastal uuesti. 
 

4
 Ei küsitud varasematel aastatel 

 

5
Viimase 12 kuu jooksul üks kord süüteoohvriks langenud ja 

sellest politseile teada andnud 
 

*
Muutused varasema(te) aasta(te)ga arvutatud 1 koht 

peale koma andmetega 
 

Ohutunne 2013 – koondisse ei ole arvutatud 
arvutikuritegevusega ja korruptsiooniga seotud 
ohutunnet, et andmed oleksid varasemate ohuliikude 
lõikes paremini varasemaga võrreldavad. 
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