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( avaSÕna )

( rubriik )

eeStI väärIB
ParImat POlItSeID
Õ

nnestume siis, kui teenime Eesti inimesi mõistuse
ja südamega ning teame alati, mille nimel me
midagi teeme. See eeldab oma töö tarka mõtestamist. Strateegias võtamegi kokku olulisima sellest,
mida ja kuidas peame saavutama, et Eesti oleks
turvaline nii täna kui ka tulevikus.

mitte suure rahaga, vaid tänu oskusele teha asju teisiti –
nutikate inimeste toel, kes tahtsid, et Eesti oleks sisult
suurem kui väljast.

Julgus teha teistmoodi ja oskus leida nutikaid
lahendusi kõlab paljudes Eesti edulugudes, näiteks ka
EESMÄRGID PEAVAD OLEMA SELGED
Gerd Kanteri teekonnal maailma parimaks kettaheitjaks.
Eesti inimesed tunnevad end turvaliselt, kui meie piir
Raamatus „Võimalik!“ kirjeldab Raul Rebane, kuidas
ELMAR VAHER
peab, õigus on jalule seatud ning politseilt saab alati
Kanteri meeskond taipas, et kui sportlane saab treenimipeadirektor
kiiret ja asjatundlikku abi. Turvalist riiki ehitame targa ja
sel tunda end hästi ja rõõmsalt, siis paraneb lõpptulepühendunud meeskonnaga, kes teeb üheskoos partnerimus justkui iseenesest. Sel mõtteviisil on oluline koht ka
te ja kogukonnaga kõik, et ohte ennetada ning kasutab
meie strateegias. Teiste jaoks saab turvalisust luua inimene, kel
nutikalt tehnoloogiat, et inimesi paremini aidata. See ongi
silmad säravad ning kes tunneb end seda tööd tehes hästi. Iga
meie strateegia – kirjeldatav paari lause ning isegi ühe lihtsa
inimese õnnelikkus on eeskätt tema enda kätes, aga organisatpildiga. See lihtsus ei ole juhuslik, vaid eesmärgid peavadki
sioonina saame teha palju, et me ei muudaks oma inimesi
olema selged ning tarbetut keerukust on meie ümber niigi
õnnetuks. Et töökorraldus oleks mõistlik, keskkond toetav ja
liialt palju.
asjaajamine lihtne – nii on meie inimestel kerge oma tööd
Meie visioon on samuti lihtne ja selge, kuigi kahtlemata
armastada ja kogeda selles õnnestumisi.
ambitsioonikas: tahame Eesti inimeste turvalisuse jaoks olla
Paberil strateegia ei anna meile juurde oskusi, aega ega raha,
maailma parim politsei. Muidugi võib küsida, kas meil jätkub
kuid selle järgi tegutsedes paneme oma energia kohtadesse, mille
selleks inimesi, raha ja vahendeid, kuid tahe saada parimaks
mõjusse me kõige rohkem usume. Meie meeskond töötab turvalitähendab ennekõike mõtteviisi. Mõtelgem sellest kui lapsevase Eesti nimel kaheksa miljonit töötundi aastas. Kui oskame iga
nem, kes soovib olla maailma parim ema või isa – see ei tähenda
tundi kasutada targalt eesmärkide nimel, mis on Eesti inimeste
kohta edetabelis, vaid lubadust olla kellegi teise nimel parim
turvalisuse jaoks kõige tähtsamad, on sel kokku tohutu jõud. Kui
versioon iseendast.
iga meie töötaja oskab iga oma tööpäeva kohta täpselt öelda,
Ühtlasi ei pea parimaks saamiseks ilmtingimata olema kõige
kuidas ta inimesi aitas ja turvalisemat Eestit ehitas ning läheb
suurem või rikkam. Eesti ehitas maailma ühe edukaima e-riigi
koju hea tundega, siis olemegi maailma parim politsei. ^
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INIMENE ON KÕIGE TÄHTSAM
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( #PPa2030 )

( strateegia )

keskmes on inimene
M

keskmes on inimesed – need, kelle turvalisuse nimel me
töötame, ning need, kellega seda teeme. Üksnes
inimestele keskendudes, mõistes nende vajadusi ja
käitumist, saame kõigi muutustega mitte ainult sammu
pidada, vaid edukad olles neist ettegi jõuda ning ohte
ära hoida.

KRISTA AAS

peadirektori
asetäitja
arenduse alal

#PPA2030 ÜTLEB,
MIS ON MEILE KÕIGE OLULISEM

Elame maailmas, kus kõik, mis seni on toimunud, ei
ütle meile midagi lõplikult kindlat selle kohta, mis
juhtub viie aasta pärast või järgmisel nädalal. Aga me saame
kindlad olla iseendas ja üksteises, kui teame selgelt,
mille eest me seisame ning mis on meile kõige tähtsam. Nii
võime olla tulevikus kindlad ka teadmata, mida see tulevik
täpselt toob.
#PPA2030 annab meile koos organisatsiooni missiooni,
visiooni ja väärtustega tervikpildi sellest, miks me olemas oleme,
kuhu jõuda tahame ja mida meil selleks vaja on. Oleme läbi
mõelnud kõige kriitilisemad tegevused, mis aitavad meil jõuda
tulemusteni, mille saavutamist Eesti inimeste turvalisuse
tagamisel kõige tähtsamaks peame.
Paigas on nii organisatsiooni üldised eesmärgid kui ka
alameesmärgid meie võimekuste kaupa ning strateegilised
valikud, s.o kuidas ja kellega saame neid eesmärke täita. Kõik
strateegia osad on seotud ka rahaga, et tegu ei oleks ilusa
soovide nimekirja, vaid praktilise plaaniga, mida on päriselt
võimalik ellu viia.
Strateegia muutub elavaks siis, kui see on aluseks kõigile
meie juhtimisotsustele ning jõuab iga meie meeskonna ja
inimeseni, et igaüks oskaks oma tööülesandeid PPA eesmärkidega seostada ja hoiaks alati endal silme ees, mille nimel me
midagi teeme. Piir, mis peab; abi, mis jõuab inimeseni kiiresti,
ning õigus, mis on jalule seatud, sünnivad ühe teo ja ühe otsuse
kaupa. Igaühest meist sõltub, kas kõik need sammud, mida PPA
viie tuhande liikmega meeskond iga päev teeb, viivad meid
seatud eesmärkidele lähemale, et Eesti inimesed saaksid tunda
end turvaliselt ja hoituna. ^

MAAILM AASTAL 2030 EHK
ENNUSTADES ENNUSTAMATUT
Meie väliskeskkond muutub üha kiiremini ning eelkõige veab ja
võimaldab seda arengut tehnoloogia. Peame jälgima ning
mõistma olulisemaid trende, kuid vale oleks arvata, et suudame nende põhjal päriselt tulevikku näha. See, kui lihtne ja
loomulik kõik oli, selgub tagantjärele. Piisab, kui pöörame pilgu
kümme aastat minevikku. Nutitelefonid just alustasid oma
võidukäiku ja igaüks võinuks öelda, et need muutuvad ajaga
paremaks. Kas aga nägime toona ette näiteks seda, milliseks
ohuks kujunevad autojuhid, kes jälgivad roolis sõidutee asemel
sotsiaalmeediat?
Mõistagi oleme praegu paljude tehnoloogialahenduste puhul,
olgu need isejuhtivad autod või tehisintellekt, umbes sama
targad. Kerge on öelda, et midagi on tulemas ja areneb kiiresti.
Väga raske on näha, kuidas see lõpuks inimeste käitumist ja
elukorraldust muudab ning mis ohte ja võimalusi endaga toob.
Kogu selle virvarri keskel on aga endiselt inimene, küll muutunud maailmas, kuid inimesena täpselt sama, kes sajandeid
tagasi. Inimene on see, kes kogu arengut, võimalusi ja ohte loob
ning neid ära kasutab või nende eest kaitset vajab.
Meie vastus küsimusele, kuidas saame olla edukad järjest
kiiremini muutuvas keskkonnas, on lihtne: keskendume sellele,
mis ei muutu. Ka tehnoloogial on meie strateegias kindel koht,
kuid ainult turvalisuse loomise vahendina. Meie strateegia
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eie strateegia sündis soovist saada vastus lihtsale
küsimusele: mis on politseile kõige tähtsam? Kui
peame kõike võrdselt oluliseks ja proovime ära
lahendada kogu maailma mured, siis kulutame palju
energiat ning väsitame oma inimesi, aga ei pruugi
oodatud mõju kunagi saavutada.
Samamoodi nagu politseinik ja piirivalvur on väga head
reageerijad, on ka meie organisatsioon tegutsenud pikalt
pigem väliskeskkonna muutustele reageerides. Oleme
teinud seda küllaltki hästi, kuid kiiresti muutuvas maailmas
ei ole see jätkusuutlik. Kui me tulevikuks selgeid sihte ei
sea, siis jääme paratamatult muutustel sabas sörkima.
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( StrateeGIa lühikirjeldus )
#PPA2030
Joonisel on kokku võetud meie strateegia
tuum. Kollased labad märgivad PPA
strateegilisi eesmärke, st mida peame
tegema, et Eesti inimene saaks tunda end
turvaliselt. Hallid hammasrattad näitavad
meie strateegilisi valikuid, s.o kuidas ja
kellega neid eesmärke täidame. Kokku
moodustub sõukruvi ja seda pöörav
mootor, mis viib meid valitud suunas –
saada Eesti inimeste jaoks maailma
parimaks politseiks – siis ja ainult siis,
kui kõik selle masina osad on tugevad
ja töötavad hästi.

VISIOON: MAAILMA
PARIM POLITSEI
Maailma parimat mõtestame oma visioonis samamoodi kui lapsevanema soovi olla
oma lastele maailma parim ema või isa.
See ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla parim versioon ise
endast. Maailma parima politsei puhul ei
mõtle me niivõrd võrdlusele teiste riiki
dega, vaid vastupidi, just Eesti inimestele,
keda teenime. See on meie lubadus olla
nende heaolu nimel iga päev parimad.

INIMENE TUNNEB
ENNAST TURVALISELT
Politsei ülesanne on luua turvalisust, aga
soovime sellest astuda veel sammu edasi,
sest Eesti inimene väärib ja ootab meilt
enamat. Objektiivne turvalisus on kõige
alus, kuid sellest ei piisa, kui me ei oska
kogukonnale oma tegevusi selgitada
avatult ja selges ning lihtsas keeles.
Turvatunne eeldab arusaamist, mida ja
miks PPA teeb, ning igaühe teadmist, et
kui ta kunagi peaks politsei abi vajama,
siis saab meie peale kindel olla.

ENNETUS KUI MÕTTEVIIS
Oleme seni harjunud mõtlema ennetusest
eeskätt konkreetsete ennetusprojektide
kaudu, millega töötavad kindlad meeskonnad ja inimesed. Seades sihte järgmiseks kümneks aastaks, mõtestame
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ennetust märksa laiemalt: mitte eraldiseisva tegevuse, vaid lahutamatu osana
igast meie tööst. Ärahoidmine ja tõkestamine on meie strateegias kesksel kohal,
ühendades mõtteviisina kõiki meie
strateegilisi eesmärke ja valikuid.

KIIRE JA TARK ABI
Hädasolija jaoks on kõige tähtsam, et abi
jõuaks temani ruttu ning teeks päriselt
midagi paremaks. Jõuame kiiremini
kohale, kui teame, millal ja kus meie abi
kõige rohkem vaja läheb, ning suudame
tööd ja jõude selle järgi jagada. Abi
kvaliteet sõltub eelkõige vormikandja
oskustest, teadmistest ja suhtumisest
ning organisatsiooni ülesanne on teha
kõik selleks, et vahetult turvalisust
tagaval kolleegil oleks võimalik oma
töös õnnestuda.

ÕIGUS ON JALULE SEATUD
Süüteomenetlusega kaitseme õigusriiki ja
loome ausat keskkonda, kus inimesed
tahavad Eesti elu edasi viia. Tõde välja
selgitades loome turvatunnet, kui oskame
hoida kannatanut. Meie uurimised on
tulemuslikud, kui teeme juba sündmuskohal kõik võimaliku ning suudame
menetlustes vältida tarbetut bürokraatiat.
Organiseeritud kuritegevusele seisame
vastu sihistatud tööga, kus uurimismeeskonnal on vajalikud eriteadmised, vahendid ja jõud konkreetse sihtmärgi ebaseadusliku tegevuse tõendamiseks.

PIIR PEAB
Valvates piiri, kaitseme kõiki neid
väärtusi ja vabadusi, mis on Eesti
inimestele kallid. Riik algab piirist ning
PPA õnnestub oma teistes ülesannetes
ainult siis, kui oleme edukad välispiiri
valvamises. Arvestades maailmas
toimuvat, on Eesti inimeste turvatunde
jaoks vaja kindlust, et meie riiki sisenevad ainult need, kel on õigus siia tulla.
Targalt sihistatud piirikontrolliga suudame tehnoloogia ja andmete toel tuvasta-
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da ohud nii, et tavaline reisija seda ei
tajugi, ning kõigile, kes on Eestisse
oodatud, on piiriületus sujuv ning kiire.

TARGAD JA ÕNNELIKUD
PPA INIMESED
Turvalisust saab luua inimene, kel silmad
säravad ning kes ise tunneb end kindlalt.
Oma õnnelikkuse eest vastutab ennekõike igaüks ise, aga tööandjana saame
teha palju selleks, et me ei muudaks oma
inimesi õnnetuks, et juhtimine oleks tark
ja töökorraldus mõistlik ning meie
inimestel oleks kerge oma tööd armas
tada ja kogeda selles õnnestumisi.
Politseiniku tähtsaim töövahend on tema
nutikus ning peame olema atraktiivne
meeskond, kuhu nutikad inimesed
tahavad kuuluda.

KÕIK ÜHESKOOS
Päriselt turvaline Eesti saab sündida
üksnes igaühe kaasabil. Nende probleemide tegelikud põhjused, mille tagajärgi
me oma töös iga päev lahendame, on
politseitööst üsna kaugel ning mõjusate
lahendusteni saame jõuda vaid üheskoos
partnerite ja kogukonnaga. Eestil on
ühiselt turvalisuse loomise edulugu
olemas – meie abipolitseinike süsteem
on üsna unikaalne kogu maailmas ning
järgmistel aastatel kaasame vabatahtlikke
üha enamatesse PPA töödesse.

KASUTAME
TEHNOLOOGIAT NUTIKALT
Mõtleme tehnoloogiast kui vahendist, mis
aitab meil rohkem turvalisust luua ning
inimeste jaoks olemas olla. Kasutades
tehnoloogiat oskuslikult, jääb meil rohkem
jõudu ülesanneteks, kus masin ei saa
kunagi inimest asendada, kuid mis on
turvalisuse loomisel kõige tähtsamad.
Et tehnoloogia arenguga ühte sammu
käia, peame õppima suuri arendusi
jagama väiksemateks juppideks, neid
testima, ümber hindama ning mittetoimivast ideest viivituseta loobuma. ^

( StrateeGIlISeD eeSmärGID )

( rubriik )

PIIr PeaB
VALVATES PIIRI, KAITSEME KÕIKI NEID VÄÄRTUSI JA VABADUSI,
MIS ON EESTI INIMESTELE KALLID

R

iik algab piirist. PPA õnnestub oma teistes ülesannetes
vaid siis, kui oleme edukad välispiiri valvamises. Arvestades maailmas toimuvat on ka Eesti inimeste turvatunde
jaoks kriitiliselt tähtis teadmine, et meie riiki sisenevad ainult
need, kel on õigus siia tulla.

et neid rikkumisi ära hoida ja ennetada – et ebaseaduslik
piiriületaja ei jõuakski kunagi Eesti pinnale. Maismaapiiri
väljaehitamine on selles heidutuses võtmetähtsusega. Juba
piirijoone puhastamine ja piirimärkidega tähistamine on aidanud
rikkumisi ennetada, kuna maastikul selgelt nähtavat piirijoont
enam hooletusest või teadmatusest ei ületata.
Kui idapiiri taristu saab välja ehitatud, on hädavajalik katta
kogu piirijoon ka seiretehnikaga. Vastasel juhul jääb osa piirist
meile alati n-ö pimedaks, sest käänuliselt kulgeval piirijoonel
näeb patrull vaid järgmise käänakuni. Tehnoloogia jääb aga alati
vaid tööriistaks ja abivahendiks, sest ükski masin ei asenda
nutikat piirivalvurit, kes teab, mida ja miks ta teeb; kes suhtleb,
paneb tähele ja loob seoseid.
Ebaseadusliku rännet tõkestame ka hea kriminaalluure ja
uurimistega. Pidades kinni kurjategijad, kes ebaseaduslikku
rännet organiseerivad, saame palju juhtumeid juba ette ära
hoida. Info ehk teadmine, mis toimub, aitab meid ka igapäevases
patrullitöös. Saabastega tehtud töötunnid on kõige kasulikumad
siis, kui teame, mille kohta me märke otsime ning kust neid
otsida tasub.

ÕMBLUSTETA PIIRIHALDUS JA
SIHISTATUD KONTROLL
Kaheksa miljoni reisija seast, kes aastas meie piiripunkte
läbivad, peame välja sõeluma need, kes üritavad Eestisse
pääseda valega. Meie eesmärk on teha seda nii, et kõigi teiste
jaoks oleks piiriületus sujuv ja kiire – et inimestele, kes on
siia oodatud, algaks Eestisse saabumine hea tunde mitte
ebameeldivustega.
Nutiseadmetega harjunud inimene ootab piiripunktis teenust,
mis sobib tema maailma – järjekorrata iseteenindust, kus kõik
toimib justkui iseenesest. Kasutades biomeetrilisi andmeid,
reisijate nimekirju ja partneritelt saadud infot targalt, saame
turvalisuse tagada ka ilma lauskontrollita. Õmblusteta piirihaldus tähendab seda, et suudame andmete toel tuvastada
ohud nii, et tavaline reisija seda ei tajugi.
Selleks peab piirikontroll olema targalt sihistatud. Kui
masina abil saame teada võimalikud riskid ja inimesed, kes
võivad süsteemi kuritarvitada, siis ei püüa me tuult
väljal. Targa piirivalvuri aastatepikkust kogemust ei
tohiks raisata tööle, mis on tehtav tehnoloogiaga.
Inimene peab tegelema sellega, mida masin ei
suuda – jälgima, küsitlema ja märkama ebakõlasid
piiriületaja käitumises, vastustes või kaasavõetud
pagasis.

Edukas piiri valvamine eeldab nii tugevat piiripatrulli, tarka
kriminaalluuret, head rahvusvahelist infovahetust kui
ka koostööd kogukonnaga.
Piiriäärsete inimeste usaldus ja harjumus piirivalvuritega suhelda, on suur väärtus. Mida paremini saavad
inimesed aru piiriturvalisuse tagamiseks tehtavast tööst,
seda turvalisem Eesti piir on.
Rändekriis pani paljud Euroopa riigid pead murdma,
kuidas tõhustada oma piirivalve-, politsei- ja migratsiooniasutuste koostööd. Eestil on siin suur eelis – me ei
tee koostööd, vaid me töötamegi koos. PPA on tugev
siis, kui valvame piiri igas Eesti punktis ja kõigis meie
töödes. ^

TURVALINE PIIR EELDAB
PIIRIRIKKUMISE ÄRA HOIDMIST
Eesti 338-kilomeetrine idapiir on turvaline, kui
piiririkkujate kiire tabamise kõrval teeme kõik selleks,
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PARTNERITETA PIIR EI PEA
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kiire ja tark abi
PPA ABISTAB INIMESI 24/7 JA 365 PÄEVA AASTAS NII MAAL, VEES KUI KA ÕHUST

I

nimeste aitamine on kogu politseitöö tuum, olgu sündmuskohal, teenindussaalis või piiripunktis. Abi kvaliteet sõltub
eelkõige vormikandja oskustest, teadmistest ja suhtumisest
ning organisatsiooni ülesanne on teha kõik selleks, et vahetult
turvalisust loov kolleeg saaks oma töös õnnestuda.
Meie edu võti on nutikad esmareageerijad. Esimesena
sündmuskohale jõudvast toimkonnast sõltub kõik – nii inimeste
elu, tervis ja turvatunne kui ka hilisema menetluse tulemuslikkus. Hädasolija jaoks on kõige tähtsam, et abi jõuaks temani
ruttu ning teeks päriselt midagi paremaks. Elu ohustava juhtumi
korral peame kohale jõudma kiirusega, mis võimaldab rasked
tagajärjed ära hoida nii maismaal kui ka merel.
Targalt tehnoloogiat ja andmeid kasutades saame inimesi
aidata kiiremini ning paremini. Jõuame hädasolijani rutem, kui
oskame ette näha, miks, kus ja millal meie abi enim vaja läheb.
Poolautomaatne väljakutsete edastamine või igaühe võimalus
sündmuskohalt politseile nutiseadmega otsepilti saata aitaks
meil paremini aidata. Merel suudame ohte ära hoida siis, kui
meil on täielik seirepilt meie merealal toimuvast.

Tööd, mis eeldab nii inimlikku hoolimist kui ka valmisolekut
otsustavalt käituda, saab hästi teha psühholoogiliselt tugev
inimene, kel on hea väljaõpe ja selja taga toetav organisatsioon.
Töötame selle nimel, et koolitused ja treeningud oleksid praktilised, ning loome atesteerimissüsteemi oskuste regulaarseks
hindamiseks. Kõige uuem ja parem varustus, olgu selleks uus
välivorm, relvad või moodulvest läheb kõigist PPA üksustest
alati esimesena just esmareageerijaile.

Arvukad tänusõnad, mida inimesed meie kolleegidele edasi
tahavad anda, räägivad harva menetlustoimingute korrektsusest
või politseitaktikast, vaid eeskätt hoolimisest ning inimlikkusest.
Empaatia ja julgus olla lihtsalt inimene ei tule treeningust, vaid
sellest, et tööle värbamise korral peame tähtsaks kandidaadi
isiksuseomadusi ja sobivust konkreetsele tööle.
Võistlus nutikate, enesekindlate ja hoolivate inimeste pärast,
kes on ka füüsiliselt heas vormis, on üha tihedam ning me
konkureerime nende nimel nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtetega. PPA-l on aga pakkuda tähendusega ja väga põnev töö,
kus võib sageli ühe vahetuse jooksul lahendada
rohkem pingelisi olukordi, kui keskmisel tänapäeva inimesel tuleb oma elus ette aastate peale.
Politsei töö on olla valmis halvimakski.
Me peame suutma inimesi aidata ka kriisi ajal.
See eeldab läbimõeldud kriisiplaane ja õppustel läbiharjutatud oskusi, et inimeste jaoks
hädavajalikud PPA teenused üheski olukorras
ei katkeks. Peame pidevalt seirama hädaolukorda põhjustada võivaid ohte, et suudaksime
inimesi õigel ajal hoiatada ning anda neile
käitumisjuhiseid, mis kõige raskemad tagajärjed ära hoiaks. ^

VAJADUSE KORRAL PEAB
POLITSEINIK KÄITUMA OTSUSTAVALT
Patrull ei tea kunagi, mis teda tegelikult järgmisel väljakutsel ees ootab. Enamik sündmusi
eeldab ennekõike oskust lahendada ka keerulisi
olukordi sõna jõuga, kuid vajaduse korral tuleb
käituda jõuliselt ning otsustavalt. Relvastatud
äkkründaja puhul peab politseinik inimeste
kaitsmise nimel olema valmis kasutama ka
surmavat jõudu. See on raskeim osa politseitööst, mida peab ometi iga esmareageerija igas
oma vahetuses arvestama, sest on võimatu ette
näha, kus ja millal see juhtuda võib.
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ÕIGuS On
Jalule SeatuD
S

üüteomenetlusega kaitseme õigusriiki ning loome turvalist
ja ausat keskkonda, kus inimesed tahavad Eesti elu edasi
viia. Tõde välja selgitades loome turvatunnet, kui oskame
hoida kannatanut ja teeme kõik, et kaitsta uurimistega seotud
lapsi.

jooksul vastuse, millised esmased uurimistoimingud on tehtud
ning kas politsei jätkab kogutud info pealt tööd või on asjaolusid
kontrollitud nii palju, kui võimalik.   
Uurimist mõistlikumalt korraldades jõuame rohkem ning
kiiremini. Peame kasutama kõiki lahendusi, mis aitavad meil
otsemat teed pidi tõeni jõuda. Digilahendused tõendite vormistamiseks ning ohte prognoosivad analüüsitööriistad teevad meie
töö targemaks ja saame rohkem keskenduda inimestele, keda
aitame. Vormikaamera on näide vahendist, mis kogub sündmuskohalt infot, mida sõnades hiljem edasi anda on võimatu, kuid
mille olemasolu aitab mõista nii juhtunut kui ka ohvri olukorda.
Kuritegude uurimisel saame eeskuju võtta väärtegude puhul
hästi toimivast lühimenetlusest. Uurijate aega hoiab kokku
täisdigitaalne menetlus ehk otse infosüsteemi salvestatud
toimingud, kus suurema osa vajalikust taustainfot saab märkida
hiireklikiga, isikuandmete jmt väljad täidetakse automaatselt
ning sama asja mitu korda kirjutama ei pea. Kuigi kriminaalasjades on toiminguid kindlasti rohkem, ei pea need kõik siiski
keerulised olema.   
Õigusriik on kaitstud, kui igas eluvaldkonnas
ja Eesti punktis kehtivad seadused, mitte kurjategijate kehtestatud reeglid. Kõige suurema
mõjuga organiseeritud raskele kuritegevusele
seisame vastu sihistatud tööga, kus uurimismeeskonnal on kõik vajalikud eriteadmised ja
vahendid konkreetse sihtmärgi ebaseadusliku
tegevuse tõendamiseks. See eeldab head infot ja
oskust näha kaks sammu ette ning meie eesmärk
ei ole menetleda, vaid võtta kuritegelikelt
ühendustelt jõud ja kõrvaldada oht, mida nad
ausale Eestile põhjustavad. ^

HOIAME OHVRIT
Kuriteo kõige tõsisem tagajärg on ohvrile ja tema lähedastele
tekitatud kahju ning riivatud kindlustunne ja usk oma riiki.
Seetõttu peame tõde tuvastades suutma hoida ohvrit ja tema
lähedasi. Julma väärkohtlemise, seksuaalse rünnaku või
lähedase traagilise surma üle elanud inimesele ei tohi põhjustada kannatusi teda juhtunut korduvalt meenutama sundides,
temas süütunnet või ebakindlust tekitades või teda infosulgu
jättes. Kannatanut ja tunnistajaid saame hoida ka nende aega
säästes ning püüdes koguda vajaliku info ja teha kõik toimingud ühe kohtumisega.
Partnerite ja kogukonnaga koos peame töötama ohtude
ennetamise nimel ning igas uurimises keskenduma küsimusele,
kuidas saame sellega järgmisi süütegusid tõkestada ning ära hoida. Koheldes süüteo toimepanijat
inimlikult, loome eeldused, et ta saab veast aru
ning uuesti seaduse vastu ei eksi. Kõige tähtsam
on ohvrile ja tema tulevikule mõtlemine noorte ja
lastega seotud uurimistes, olgu siis alaealine ise
kannatanu, kahtlustatav või tunnistaja.

OTSEMAL TEEL TÕENI
Inimese jaoks on tähtis saada politseilt selgus,
mis saab temaga seotud kuriteo uurimisest. Aus
on, kui politseisse pöördunu saab mõistliku aja
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ennetus kui mõtteviis
ENNETUS EI OLE MITTE ERALDI TEGEVUS, VAID OLEMUSLIK OSA KÕIGIST MEIE TÖÖDEST

O

leme seni harjunud mõtlema ennetusest eeskätt konkreetsete ennetusprojektide kaudu, millega töötavad
kindlad meeskonnad ja inimesed. Seades sihte järgmiseks
kümneks aastaks, mõtestame ennetust märksa laiemalt – mitte
eraldiseisva tegevuse, vaid lahutamatu osana igast meie tööst.
Ennetamine on meie strateegias kesksel kohal, ühendades
mõtteviisina kõiki PPA eesmärke ja tegevusi.
Kui tahame, et Eesti inimesed saaks tunda end tõeliselt
turvaliselt, siis peame lisaks inimeste kiirele ja targale aitamisele
tegema kõik selleks, et nad üldse ohtu ei satuks. Ohtude,
õnnetuste ja süütegude ärahoidmine, tõkestamine ning
heidutamine ei ole eraldi projekt või kampaania, vaid kogu
PPA tegevuse süda.

vaid ohtude ärahoidmist. Koos inimeste ootustega peab
muutuma ka meie mõtteviis.

Ühest küljest kõlab lausa iseenesestmõistetavalt, et loomulikult
on ennetamine tähtis, kuid see pole nii lihtne. Ennetamist on
keeruline mõõta. PPA töötaja, kel on veres inimeste aitamine,
on harjunud tundma rõõmu käega katsutavast tulemusest –
nägema, mis on inimeste jaoks tema töö tõttu paremaks
muutunud. Kui me päevast päeva pingutame millegi nimel,
mille otsest tulemust ei näe, siis kuidas saame kindlad olla, et
sel tegevusel on mõju? Rikkumisi ja menetlusi on lihtne kokku
lugeda. Kuidas mõõta aga seda, mille oleme ära hoidnud?
Seepärast on oluline, et meie ennetustegevus põhineks
analüüsil ja teadusel. Analüüsiga tuvastame valdkonnad ning
sihtrühmad, kus saame enim oma ennetustegevusega vähendada ohte inimeste elule ja tervisele. Teadusuuringutest ning
teiste riikide praktikast saame aga konkreetsed meetodid ja
sekkumisviisid, mille puhul on tõendatud, et need täidavad
seatud eesmärke.
Varem mõõtis politsei ennetustegevuste tulemuslikkust
sellega, kui paljude inimesteni oma ennetussõnumitega jõudsime, kuid see ei ütle midagi ennetuse tegeliku mõju kohta. Loome
koos partnerasutuste ja ülikoolidega hindamisvahendi, millega
mõõta meie ennetustegevuse reaalset mõju ning tulemuslikkust.
Tulemuslik ennetus eeldab tarka koostööd partneritega ning
oskust valida, millal võtta ise juhtroll ning mis valdkondades
toetada nõu ja teadmistega teisi. Aastaid käisid politseinikud
rääkimas kooliõpilastele uimastite ja alkoholiga seotud ohtudest,
kuid näeme, et saavutame samade töötundidega palju enamat,
kui kasutame seda aega koolipersonali ning lapsevanemate toetamiseks, et neil oleks vajalikud teadmised ja oskused märgata ohte.
Politsei ei pea alati ise ennetama, vaid hoolitsema selle
eest, et võimalikult paljud osalised mõistaks oma rolli süütegude
ja õnnetuste ärahoidmises, ning meie oleksime neile oma
teadmistega toeks. ^

ÜHISKONNA OOTUSED ON MUUTUNUD
Edukad oleme siis, kui mõtestame kõiki oma töid selle läbi, mis
ohte ja kuidas me saame neid tehes inimeste kaitsmiseks ära
hoida. Viies kohtu ette kuritegelike ühenduste juhid, hoiame ära
palju kuritegusid; konfiskeerides kriminaalselt teenitud tulu
tagame, et sellega ei saa järgmisi kuritegusid rahastada. Ehitades
välja idapiiri, ennetame hooletusest tehtud piiririkkumisi
ja anname tugeva heidutava sõnumi ka ebaseadusliku rände
korraldajaile. Valvates liikluse järele mõtteviisiga, et meie
eesmärk on liiklust rahustada ja õnnetusi ära hoida, oleme
mõjusamad kui rikkujate tabamisele keskendudes. Hoides
usalduslikke suhteid kogukonnaga, tagame, et inimesed
annavad meile head infot, mis võimaldab meil olla õigel ajal
õiges kohas ja halbu tagajärgi ära hoida.
Minevikus on ka ühiskonna ootused soosinud seda, et
politsei tegeleks süütegude lahendamise, mitte ärahoidmisega.
Kui inimene ootab riigilt peamiselt kurjategija kiiret tabamist ja
võimalikult pikaks ajaks vanglasse saatmist, siis on riigilgi
kerge keskenduda pigem tagajärgedele kui ennetamisele.
Ühiskonna arengu, elukvaliteedi ja majandusliku heaolu
kasvuga on inimeste ootused aga muutunud. Üha rohkem
osatakse meilt küsida ja oodata mitte ainult reageerimist,
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targad ja õnnelikud
PPa inimesed
TURVALISUST SAAB LUUA INIMESTEGA,
KEL SILMAD SÄRAVAD JA KES TUNNEVAD END KINDLALT

P

PA on edukas siis, kui kõik meie töötajad teavad täpselt,
millist väärtust nad iga oma töötunniga Eesti inimeste
jaoks loovad. See eeldab oma töö mõtestamist ning
nutikaid ja pühendunud inimesi, kes tunnevad end organisatsioonis hästi. Kõik algab sellest, et õige inimene teeb õiget tööd.
Oskusi saab õppida – tähtsad on isiksuseomadused ja tahe
päriselt inimesi aidata.
PPA töötaja tähtsaim töövahend on tema nutikus – teadmised
inimkäitumisest ja oskus leida parimaid lahendusi inimeste
aitamiseks. Tark politseinik õpib iga päev. Inimestega suheldes ja
erinevaid olukordi lahendades kasutab ta iga võimalust, et saada
targemaks. Ühiskonna suured ootused ja üha kiiremini muutuv
tegevuskeskkond eeldavad ka politseihariduse muutmist, et
anda meie inimestele võimalikult paindlikke võimalusi enda
täiendamiseks.

tahavad töötada koos ägedate inimestega. Iga meie tiimijuhi
ülesanne ja võimalus on luua atraktiivne meeskond, kuhu
nutikad inimesed tahavad kuuluda. See eeldab usalduslikku
õhkkonda, vastastikust toetust ning suhtumist, et tööd tehakse,
mitte tööl ei viibita. Edukad oleme siis, kui keskendume eesmärkidele, mitte konkreetsetele tegevustele ning jätame oma
inimestele piisavalt vabadust leida ise parimad lahendused – et
tööülesandeid ainult ei antaks, vaid ka võetaks.
Inimesed ootavad paindlikult töökorralduselt nii tööaja kui ka
asukoha mõttes üha rohkem ning tehnoloogia arenedes muutub
see, kuidas noored inimesed mõtestavad töökohta ning töö
tegemist. Oleme töö- ja eraelu ühildamisel võimalikult paindlikud,
et leida meie inimeste jaoks sobivaid lahendusi, kuid peame
arvestama oma töö eripära. Politseitöö ei tee vahet
nädalapäevadel ega kellaaegadel. Peame turvalise
Eesti eest seisma 24/7 ja 365 päeva aastas nii
praegu kui ka tulevikus.

EEMALDAME SELLE,
MIS TEEB MEIE INIMESI ÕNNETUKS

Väga pingelises töös saab hästi hakkama ja suudab
iseendaks jääda inimene, kes on heas vormis nii vaimselt
kui ka füüsiliselt. Toetame sportimist, võimaldades seda
teha ka tööajast, ning hoolitseme selle eest, et meie
inimesed saaksid vajalikku psühholoogilist tuge.
Kõige tähtsam on, et meie inimesed jõuaks pärast
tööd tervena oma lähedaste juurde. Kolme kümnendi
jooksul on Eesti rahvast teenides hukkunud 23 korrakaitsjat ning keskmiselt kord nädalas rünnatakse
teenistuskohustusi täitvat politseinikku. Seepärast ei
tee me, olenemata eelarve võimalustest, oma töötajate
elu ja tervist kaitsvas varustuses mitte kunagi
järeleandmisi. ^
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PPA TÖÖTAJA PERE OOTAB
TEDA TERVENA KOJU

Teame oma rahulolu-uuringust, kui suure pühendumuse ja
missioonitundega on meie inimesed. 98% PPA töötajate
meelest on nende jaoks väga tähtis teha tööd, mis on
ühiskonnale oluline. Peame tagama, et nad saaks seda
teha hea tundega ning teistele turvalisust luues tunneks
ka ise end hoituna. See tähendab tarka juhtimist ning
toetavat töökeskkonda, kus üksteist märgatakse ja
aidatakse. Oma õnnelikkuse eest vastutab ennekõike
inimene ise, aga tööandjana saame teha palju selleks, et
me ei muudaks oma inimesi õnnetuks. Meie töökorraldus
peab olema mõistlik ja asjaajamine lihtne, et meie inimestel oleks kerge oma tööd armastada ning kogeda selles
õnnestumisi.
PPA on tööturul atraktiivne, kui pakume tähendusega
tööd ja inspireerivaid töökaaslasi. Ägedad inimesed
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kÕIk üheSkOOS
PÄRISELT TURVALINE EESTI SAAB SÜNDIDA AINULT IGAÜHE KAASABIL

P

olitseil, kes tegeleb pelgalt tagajärgedega, pole teiste abi
vaja. Kui tahame jõuda probleemide tegelike põhjuste ja
mõjusate lahendusteni, saame edukad olla vaid üheskoos
partnerite ja kogukonnaga.
Turvalisus sõltub igaühest ja algab hoolimisest. Sellest, et ei
pigistata silma kinni ega vaadata kõrvale, kui keegi on hädas,
olgu see tänaval, koolis või kõrvalkorteris. Näeme, et Eesti
inimesed hoolivad järjest rohkem. Lähisuhtevägivallast teatavad
politseile üha sagedamini kõrvalseisjad: naabrid, tuttavad ja
töökaaslased. Rohkem teavitatakse ka kergematest vägivallategudest, sest löömist ja tõukamist enam ei sallita.

Lähisuhtevägivalla sekkumisprogrammis MARAC tegutsevad
kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, politsei,
prokuratuur, ohvriabi ning tugikeskused ühtse meeskonnana.
Rasked juhtumid arutatakse üheskoos läbi ning lepitakse täpselt
kokku, mida iga osaline ohvri abistamiseks teeb. Samamoodi
peaks käima kõigi turvalisusprobleemide lahendamine.

Ametite koostöö takerdub sageli sellesse, et kui üks probleem
kukub n-ö mitmele õuele ja ei ole selget vastutajat, siis ei ole
ka kedagi, kes võtaks juhtrolli. Politseil on teadmised, usalduskrediit ja positsioon paljude murede lahendamiseks ning
turvalise Eesti nimel tasub investeerida aega ja energiat
partnerite toetamisse, õpetamisse ning abistamisse. Neid
lahendusi, mis partneriga koos saavutatakse, on meil endal ju
kõige rohkem vaja.
Eestil on ühiselt turvalisuse loomise edulugu olemas. Meie
abipolitseinike süsteem on üsna unikaalne kogu maailmas
ning vabatahtlikud on lahutamatu osa meie meeskonnast.
Abipolitseinikud annavad Eesti turvalisusele töö ja isikliku elu
kõrvalt aastas terve jaoskonna jagu töötunde ning on turvalisuse eestkõnelejad oma kogukonnas. Samamoodi areneb
vabatahtliku merepääste tegevus ning nende oskusi, varustust ja kaasamist ühtlustades jõuab abi
kiiremini vees hätta sattunuteni. Nii loome
meeskonna, kes töötab aktiivselt ka õnnetuste
ärahoidmise nimel.
Tugevate vabatahtlike institutsioonide kõrval
peame targemalt kaasama neid inimesi, kes
tahavad politsei töösse panustada tunnikaupa
või siis ainult neid huvitava projekti või töö jagu.
Laiem, paindlikum ja lihtsam kaasamine toob
meie töö juurde täiesti uute elualade inimesi,
teadmisi ning lahendusi. ^

PÕHJUSTEGA TEGELEMISEL ON SUUREM MÕJU
Nende murede tegelikud põhjused, mille tagajärgi politsei iga
päev oma töös lahendab, on politseitööst enamasti üsna kaugel
ning puudutavad sotsiaalset toimetulekut, majandust ja rahva
tervist. Roolijoodik vajab oma käitumise muutumiseks ravi, mitte
menetlust. Loomulikult on politsei ülesanne säärane inimene
teiste kaitsmiseks liiklusest kõrvaldada, kuid kui ta istub joobnuna rooli sõltuvushaiguse tõttu, siis ükski meie menetlus teda
tervemaks ei ravi. Samamoodi ei õpeta kriminaaluurimine
vägivallatsejat oma impulsse kontrollima ega aita trepikojas
lärmamise vormistamine kohalikel tööd leida.
Mõtteviisi, et turvalisus on ainult politsei
teha, kohtab aasta-aastalt üha vähem. Nii
asutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused
kui ka kogukonnad oskavad ja tahavad aina
enam mõelda sellele, mida nemad turvalisuse
suurendamiseks teha saavad. Meie ülesanne
on neid oma oskuste ja teadmistega selles
igakülgselt toetada.
Kuigi Eestis on ametkondadevaheliste
müüride lõhkumisel veel kõvasti arenguruumi,
näeme järjest rohkem ka head koostööd.
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kasutame tehnoloogiat
nutikalt
TEHNOLOOGIA VÄÄRTUS ON TURVALISUS, MIDA SELLEGA LUUA SAAB

Ü

kski masin ei suuda asendada inimlikku politseinikku
raskel sündmuskohal, kogenud uurijat ülekuulamisel,
lahket teenindajat elamisloa menetluses ega tarka
piirivalvurit looduses jälgi lugemas. Küll saab tehnoloogia meid
aidata, et nendeks töödeks jääks rohkem aega ning me ei
kulutaks energiat asjadele, mida võiks vabalt teha kõige tavalisem nutitelefon.

Kõikvõimalike uute lahenduste puhul on tähtis olla tark
tellija. Oleme saanud valusaid kogemusi, nagu arendajatel üle
jõu käivad töömahud, sõltuvus konkreetse ettevõtte karbitootest või lihtsalt valede asjade tahtmine. Peame õppima mõtlema arendusprojektides tervikust jupikaupa või moodulitena,
sest tehnoloogia areneb kiiresti, ning kirjeldades praegu viie
aasta pärast valmivat IT-süsteemi, plaanime minevikku. Eriti
tähtis on see täiesti uute süsteemide loomisel, kus on mõistlik
eeldada, et algset ideed testima asudes tuleb välja, et hulk
ideid tegelikult ei tööta, ning siis peab olema julgust neist
loobuda. Meie välitöö vereringe APOLLO valmis just sellise
mõtteviisiga ning lahendus lubab ka juba töös olevat süsteemi
edasi arendada.
Tehnoloogiast mõeldes peame endale aru andma, et süsteemi
hoidmine ei läheks ebamõistlikult kalliks. Täisdigitaalne menetlus, suur hulk videotõendeid, valvekaamerad ning droonivideod
nõuavad lisaks süsteemi hoolduskuludele ka tohutuid andmemahte meie serverites. Seega saab aina tähtsamaks oskus valida
andmetest välja see, mida on tõesti vaja säilitada.

NETIINIMESED JA VEEBIPOLITSEI
Politsei peab inimeste jaoks olemas olema seal, kust nad abi
otsivad. Väga paljude jaoks on internet esimene ja mõnikord ka
ainuke koht, kuhu abi saamiseks pöörduda. Juba praegu vastavad meie veebikonstaablid aastas tuhandete inimeste abipalvetele, annavad nõu, pakuvad lahendusi ning sekkuvad juhtumite
korral, kus inimese elu või tervis on ohus füüsilises maailmas.
Inimeste usaldus veebilahenduste vastu kohustab politseid
tegutsema üha rohkem veebis, olgu need siis piirkonna- ja
noorsoopolitseinike tegevusalad või e-teenused ja iseteenindus.

TARK ARENDUS EELDAB TARKA TELLIJAT

Riik ei suuda IT-arendustes ja innovatsioonis kunagi konkureerida erasektoriga. PPA töös on palju süsteeme, mida ei ole
võimalik julgeoleku või andmeturbe tõttu erasektorile anda,
kuid näiteks digitaalse isikutuvastuse valdkonnas ei
pea riik ilmtingimata ise teenust pakkuma.
Samuti on igatpidi mõistlik kaasata uute lahenduste otsimisse partnerid teadusasutustest, iduettevõtetest või kogemusega IT-firmadest. Kasvõi selleks,
et saada õigel ajal teada, mis kindlasti ei toimi või
millesse pole üldist arengusuunda arvestades mõtet
investeerida. ^
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KAASAMINE ANNAB EDUMAA

Meil on hästi palju andmeid nii oma töö, riiklike registrite info kui
ka süütegude kohta ning selle teabe analüüsimiseks tehnoloogiat kasutades saame oma töös olla mõjusamad. Kui masin aitab
meil kindlaks teha riske ja panna kokku ohuprognoose, siis
saavad inimesed lahendada neid ülesandeid, mis
turvalisust kõige rohkem mõjutavad. Hea näide on
PPA teenindustes käigud, mida suudame prognoosida väga täpselt ning oskame tööd selle võrra
paremini planeerida. Samamoodi saaks tehnoloogiaga lihtsamaks teha meie sisemisi tööprotsesse,
mis mõjutab omakorda seda, mis tundega oma
tööd teeme.
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3. Leiame õige inimese õigele kohale ning kasutame
tema potentsiaali parimal viisil:
1) personali planeerimisel kasutame kokkulepitud
ressursimudeleid;
2) suurendame personali oskusteadmisi nüüdis
aegsest tehnoloogiast;
3) soodustame ühisoperatsioonidel osalemist, mis
toetab ametnike täiendusõpet ja motivatsiooni;
4) oleme tööturul aktiivsed piirihalduse kuvandi
kujundamisel ja ametnike värbamisel.

PPa StrateeGIlIne eeSmärk:
piir peab
1. EBASEADUSLIK RIIKI SISENEMINE TÕKESTATAKSE EUROOPA LIIDU VÄLISPIIRIL.
PIIRIÜLETUS ON SUJUV JA KIIRE. EESTIS EI OLE VIIBIMISALUSETA VÄLISMAALASI.
Strateegilised valikud
1. Võtame kasutusele nüüdisaegsed tehnoloogia
lahendused ning oleme avatud uuendustele:
1) arendame kogu välispiiril välja 24/7 seire
võimekuse ning seda toetava teabehaldamise
süsteemi;
2) automatiseerime isikute ja sõidukite piirikontrolli;
3) kasutame piirihalduses isiku biomeetrial põhinevaid lahendusi;
4) rakendame iseõppivaid tehnoloogialahendusi
(seirepildi analüüsimisel jm);
5) parandame infosüsteemide koostalitusvõimet;
6) loome piirihalduse ressursi ning teabe haldamiseks ja sündmuste juhtimiseks ühtse infosüsteemi;
7) toome IKT-lahendused kontorist välja, võttes
kasutusele tänapäevased mobiilsed seadmed;
8) kasutame tõlkimisel tehnoloogialahendusi;

24

4. Kaasame koostööpartnerid sündmuste ennetamisse ja lahendamisse ning oleme väärtuslikud
partnerid teistele:
1) tõhustame ressursside ristkasutust nii ameti
sees kui ka koostööpartneritega;
2) kaasame kogukonna piirihalduse tegevustesse;
3) teeme piirijuhtumite ennetamiseks koostööd nii
ettevõtetega kui ka partneritega naaberriikides;
4) panustame ühisoperatsioonidel Euroopa Liidu
välispiiri valvamisse, et ennetada sisserände
survest tulenevate sündmuste eskaleerumist;
5) kaasame riigisiseseid ja -väliseid koostööpartnereid võimaliku massilise sisserände olukorraga
toimetulekuks;

6) kaasame rahvusvahelise koostöövõrgustiku
kaudu Eesti välispiiri turvalisust tagama teiste
ELi riikide piirivalvureid, sideohvitsere ja
eksperte;
7) tõhustame andmevahetust riigisiseste
koostööpartneritega.
5. Suurendame elanikkonna teadlikkust piirihalduse
sisust, mõjust ja kättesaadavusest:
1) edastame inimestele õigeaegse info sujuva
piiriületuse korraldamiseks ning piirilähedasel
alal turvalisuse tagamiseks;
2) kasutame erinevaid suhtluskanaleid ja sihistatud
kommunikatsiooni, arvestades sihtrühma erisusi
ning inimeste asukohta.
6. Arendame piirihalduses välja hästi disainitud ja
sujuvad teenused õiguskuulekale kodanikule:
1) suurendame reisija osalust piirikontrolli
protsessis;
2) rakendame turvalise reisija kontseptsiooni;
3) muutume oma tegevustes senisest
mobiilsemaks;
4) lihtsustame ja automatiseerime piirihalduse
protsesse.

9) võtame kasutusele elektroonilised infotahvlid
piiriolukorrast teavitamiseks;
10) teeme tõhusat koostööd teadus- ja arendusasutustega piirihaldusele vajaliku tehnoloogia
loomiseks;
11) kasutame tehnoloogia arendamisel
välisvahendeid.
2. Keskendume piirihalduses sihistatud tegevusele,
teades, mis on tegelik oht:
1) arendame välja riskianalüüsid, mis toetavad
piirihalduse tegevuste ja ressursside planeerimist;
2) tagame, et riskianalüüsid võtavad arvesse
koostööpartnerite infot;
3) digiteerime teabehalduse ja -analüüsi ning
suurendame riskianalüüsi automatiseeritust
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politseiressursside juhtimiseks keerulisemate
sündmuste lahendamisel;
7) võtame kasutusele rakendused, et avalikud
kaamerad suudaksid automaatselt tuvastada
ohuolukordi;
8) loome võimalused, et kõik inimesed saaksid
mugaval viisil ennetavalt teavitada politseid, kui
näevad ohuolukordi (nt eskaleeruda võivad
sündmused).

PPa StrateeGIlIne eeSmärk:
kiire ja tark abi
1. PPA REAGEERIB ELUOHTLIKU SÜNDMUSE VÄLJAKUTSELE KIIRUSEGA,
MIS HOIAB ÄRA RASKED TAGAJÄRJED, NING ESMAREAGEERIJA SUUDAB
SEEJUURES TÕKESTADA RELVASTATUD ÄKKRÜNDAJA
Strateegilised valikud
1. Tagame esmareageerijale vajaliku kompetentsi ja
varustuse ning parandame reageerimisvõimekust:
1) profileerime värvatavaid esmareageerijaid
psühholoogiliselt, et tagada inimeste sobivus
tööle;
2) juurutame süsteemse treeningu osana tööajast
ning atesteerime igal aastal esmareageerijaid, et
tagada nende vaimne, füüsiline ja taktikaline
valmisolek lahendada keerulisi olukordi;
3) varustame esmareageerijad nüüdisaegse
ballistilise kaitse, tänapäevaste ründerelvade
ning mittesurmavate abivahenditega;
4) arendame igas piirkonnas välja piisava treeningvõimekuse (sh taristu ja instruktorid) ning
ehitame keskse taktikalise täiendusõppe keskuse;
5) õpetame kõiki esmareageerijaid andma kannatanule esmaabi;
6) planeerime paindlikku tööaega, et tagada
rohkem reageerivaid jõude kriitilistel aegadel.
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2. Võtame kasutusele uusi tehnoloogialahendusi
hädasolija tõhusamaks abistamiseks:
1) automatiseerime osaliselt hädaabikõne vastuvõtmise, et patrull saaks asukohasuunise kõne
algfaasis;
2) võtame kiiret reageerimist eeldavate sündmuste
prognoosimiseks kasutusele tehisintellekti ja
muud nutikad lahendused;
3) arendame välja võimaluse luua rohelise tule
koridore patrullsõidukeile;
4) võtame kasutusele uue tehnoloogia ning osaleme linnaplaneerimises, et ennetada ja tõkestada
ründeid ning anda lisaaega esmareageerijale
kohalejõudmiseks;
5) viime keerulise sündmuse juhtimise OTTi, et
kasutada kõiki olemasolevaid andmebaase ning
-vooge sündmuse lahendajate abistamiseks
(toetav analüüs, heli- ja videopildi edastamine,
piirkonnavaatlus);
6) võtame kasutusele uued tarkvaralahendused

3. Suurendame koostööd partneritega:
1) kasutame hajaasustusega aladel sündmustele
reageerimisel alternatiive politseipatrullidele
(teised politseiametnikud, MUPO, turvafirmad,
iseseisva pädevusega abipolitseinikud jne);
2) kaasame rohkem erinevaid vabatahtlikke panustama reageerimisse (nt naabrivalve, muud MTÜd,
kogukondlikud rühmad jne).

2. PPA-L ON TÄIELIK ÜLEVAADE EESTI MEREALADEL TOIMUVAST.
PPA SUUDAB PÄÄSTA MEREHÄTTA SATTUNUTE ELU NING LIKVIDEERIDA
MEREREOSTUSED ENNE NENDE RANNIKULE JÕUDMIST
Strateegilised valikud
1. Võtame mereala seiramiseks kasutusele uued
tehnoloogialahendused:
1) arendame seiresüsteemi, millega tuvastame kõik
merealal viibivad veesõidukid;
2) loome analüüsi- ja seirevõimekuse ohukahtlusega veesõidukite tuvastamiseks;
3) rakendame automaatse järelevalvesüsteemi
(tehisintellekti), mis kogub andmeid merel
viibijate kohta ning hoiatab PPAd ohukahtluse
korral (sh kõrvalekalletest);
4) arendame merevalvekeskuse võimekust juhtida
ressursimahukaid rahvusvahelisi operatsioone;
5) võtame seire tõhustamiseks kasutusele mehitamata õhusõidukid.
2. Arendame laevastiku võimekust tulla
toime sündmustega merealal:
1) suurendame PPA avamerevõimekust;
2) arendame PPA laevastiku võimekust ohjata
ulatuslikku merereostust;
3) loome MIRG-võimekuse (lennuvahendiga põlevale laevale viidav kustutus- ja abimeeskond);
4) paigutame laevastiku ja muud PPA ressursid analüüsi põhjal, et tagada kiire abivajajani jõudmine.
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3. Suurendame igaühe kaasatust
mereturvalisuse tagamisse:
1) moodustame vabatahtlikest toimiva osa kogu
riigi merevõimekuses (ühine toimiv turvavõrk
ilma tarbetu dubleerimiseta);
2) kaasame riigisisesed partnerid püsivalt meie
mereturvalisuse tagamisse;
3) loome koostöös partneritega Eesti riigile valmisoleku masspäästesündmusteks.
4. Võtame hädasolijate abistamiseks
kasutusele uued tehnoloogialahendused:
1) loome kaldabaasidele ning mereüksustele
võime igal ajal kiiresti ja turvaliselt vahetada
taktikalist infot;
2) võtame mereturvalisuse tagamisel kasutusele
mehitamata vee- ja õhusõidukid;
3) vahetame olemasolevad laevad mitme
funktsiooniliste vastu (sh keemia- ja reostus
tõrjevõimekusega).
5. Teeme süsteemset ja sihistatud ennetustööd:
1) viime ennetussõnumid vabatahtlike abil
kogukondadesse;
2) jälgime merealadel sõitvaid laevu, et teha
ennetava suunaga kontrolle ja pardumisi;
3) suurendame inimeste teadlikkust ohuolukordade
äratundmiseks ja nendes hakkamasaamiseks.
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3. PPA SEIRAB PÜSIVALT HÄDAOLUKORDA PÕHJUSTADA VÕIVAID
OHTE, KRIISI PUHKEMISEL HOIATAB JA ABISTAB ÕIGEL AJAL INIMESI
NING ON KRIISIS TOIMEPIDEV.
Strateegilised valikud
1. Loome süsteemi, et märkaksime õigel ajal
ohte, hoiataksime inimesi ja annaksime
käitumisjuhiseid:
1) loome indikaatorid hädaolukordade tekke võimalikult varaseks märkamiseks ning seirame neid
24/7;
2) tagame asjakohaste ohuhinnangute õigeaegse
saamise partneritelt ja välisriikidelt;
3) loome süsteemi, mis võimaldab hoiatada ohupiirkonnas olevaid inimesi kiiresti ja ulatuslikult;
4) loome pädevad käitumisjuhised ohus inimestele
ning kriiside lahendajatele.
2. Loome asjakohase võimekuse kriiside
lahendamiseks:
1) loome hädaolukordade lahendamiseks ja inimeste ulatuslikuks evakueerimiseks plaanid ning
hangime vajalikud vahendid, varud ja tehnilised
lahendused;
2) arvestame planeerimisel igapäevaste tegevuste
hädaolukordadest tulenevaid vajadusi (objektid,
vahendite ja varude planeerimine, värbamine,
töökorraldus);
3) kontrollime PPA kriisivalmisolekut regulaarsete
õppustega.

3) loome alternatiivsed lahendused side
tagamiseks;
4) loome peretoetuste süsteemi, mis tagab ametnike psühholoogilise kaitse ja võimekuse jätkata
kriisi lahendamist.
4. Tagame kriisi lahendajatele vajaliku kompetentsi
ja parandame reageerimisvõimekust:
1) õpetame oma esmareageerijad juba koolis välja
hädaolukordades asjakohaselt ja ohutult käituma;
2) mehitame staabid väljaõpetatud ja treenitud
meeskondadega;
3) harjutame keeruliste olukordade lahendamist
pidevalt õppustel, et me ei teeks ohu korral kriitilisi
vigu.
5. Suurendame igaühe kaasatust kriiside ennetamisse ja nende tagajärgede leevendamisse:
1) kaasame kriiside ennetamise, lahendamise ja
leevenduse planeerimisse kogu ühiskonna, sh
kolmanda sektori ja vabatahtlikud ühendused;
2) selgitame inimestele, et esimene kaitse kriisidega
toimetulekuks lasub inimesel endal;
3) loome vabatahtliku kriisireservi, kes aitab
leevendada kriisi tagajärgi;
4) suurendame inimeste teadlikkust ohuolukordade
äratundmiseks.

4. ISIKUTUVASTUS ON TÕSIKINDEL. INIMESE JAOKS ON IDENTITEEDIKANDJA
VÕI AUTENTIMISVAHENDI TAOTLEMINE JA KÄTTESAAMINE MUGAV.
TOETAME ERASEKTORIT ALTERNATIIVSETE ISIKUTUVASTUS- JA
ALLKIRJASTAMISLAHENDUSTE KASUTUSELEVÕTUL.
Strateegilised valikud
1. Tagame vajaliku kompetentsi ja suurendame
reageerimisvõimekust:
1) koostame PPA ametnikule väljaõppe- ja täiendusõppeprogrammi ning rakendame seda;
2) loome PPAsse kompetentsi eID valdkonna
tellimuste ja arenduste tõhusaks valideerimiseks;
3) arendame eID valdkonna ekspertteadmist
(avaliku võtme infrastruktuur, sertifitseerimine);
4) kirjeldame süsteemi, loome võrgustiku ja
korraldame õppused eID turvariskide ohtude
ennetamiseks ning ohtude realiseerumise korral
paindlikuks ja operatiivseks reageerimiseks.
2. Tehnoloogia toel suurendame kliendimugavust:
1) laiendame võimalusi isikut tõendava dokumendi
väljastamiseks väljaspool PPA teenindussaale;
2) arendame võimekuse hõivata biomeetrilised
andmed väljaspool PPA teenindussaale;
3) laiendame dokumentide taotlemise võimalusi
PPA iseteeninduskeskkonnas;
4) võtame suuna eID kui kandjast sõltumatu
institutsiooni kasutuselevõtule, jättes kandja
valikuvabaduse kliendile.

3. Loome süsteemi toimepidevuse toetamiseks:
1) koostame toimepidevuse plaanid ja taastekavad,
et tagada kriisi lahendamiseks vajalike teenuste
jätkumine;
2) sõlmime lepingud ja soetame vajalikud varud, et
tagada kriisi lahendajate ning kannatanute
varustamine hädavajalikuga;
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3. Tehnoloogia toel parandame identiteedihalduse
kvaliteeti:
1) automatiseerime standardsed menetlused ja
piirdume pistelise järelkontrolliga;
2) kaasame erasektorit ja teadusasutusi testima eID
ja IKT teenuste turvalisust, terviklikkust ning
käideldavust (turvatestid jne);
3) ostame sisse tehnilisi valmislahendusi, et vähendada praegust sõltuvust ühest partnerist;
4) arendame välja biomeetrial põhineva isikusamasuse tuvastamise.
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5. VÄLISMAALASE JAOKS ON STAATUSE TAOTLEMINE LIHTNE JA MUGAV.
ÕIGUSLIK STAATUS ANTAKSE AINULT NEILE VÄLISMAALASTELE, KES TULEVAD
EESTISSE ÕIGUSPÄRASTE KAVATSUSTEGA.
Strateegilised valikud
1. Tagame vajaliku kompetentsi ja tõhustame
reageerimisvõimekust:
1) töötame välja süsteemse võimekuse tulla toime
kiirelt muutuvate rändemahtudega, kaasates
lisatööjõudu vabatahtlike ja praktikantide seast.
2. Tehnoloogia toel parandame kliendimugavust ja
rändemenetluste kvaliteeti:
1) arendame võimekuse edastada andmeid ning
esitada avaldusi ja rändetaotlusi PPA iseteeninduskeskkonnas ning jälgida seal nende täitmist;
2) arendame tehnoloogilise lahenduse, mis toetab
sihistatud menetlustoiminguid, võimaldades
keskenduda olulisele;
3) automatiseerime standardsed menetlused ja
piirdume pistelise järelkontrolliga;
4) võtame kasutusele biomeetrial põhineva isikusamasuse tuvastamise rändekontrollide tõhustamiseks, vähendades dokumentidel põhineva
kontrolli vajadust;

5) laiendame migratsiooninõustamise teenust
tehnoloogia võimaluste toel (chat bot).
3. Tõhustame rikkumiste ennetamist
igaühe kaasabil:
1) kaasame sidus- ja huvirühmi ning vabatahtlikke
rändealaste ennetussõnumite väljatöötamisse ja
levitamisse;
2) koostame välismaalastele infomaterjalid oma
õiguste ja kohustuste teadasaamiseks ning
rikkumistest teavitamiseks;
3) kaasame Eestis resideerivate saatkondade ning
kogukonna esindajate oskused ja teabe rändealaste ennetustegevuste korraldamisse.

PPa StrateeGIlIne eeSmärk:
õigus on jalule seatud
1. PPA ON SÜÜTEGUDE LAHENDAMISEL TÕHUS.
Strateegilised valikud
1. Keskendume alaealistega seotud süütegevuse
ennetamisele, tõkestamisele ja kiirele
lahendamisele:
1) võtame juhtrolli alaealiste süütegude ennetamisel ja tõkestamisel ning partnerite kaasamisel;
2) rakendame koos partneritega probleemipõhist
käsitlust alaealistega seotud tegevustes;
3) töötame selle nimel, et alaealise mõjutamiseks
kasutatakse sobivaimat meetodit;
4) tagame, et vajalik info probleemse alaealise
kohta jõuaks kiiresti pädeva asutuseni (kohalik
omavalitsus, kool, lastekaitse jne);
5) lahendame alaealistega seotud süüteod
võimalikult kiiresti;
6) teeme alaealistele politseiga suhtlemise
võimalikult lihtsaks ja mugavaks.
2. Tõhustame koostööd ohvrite aitamisel:
1) rakendame koos partneritega probleemipõhist
käsitlust ja teeme tööd selle nimel, et igaüks
mõistaks oma rolli ning täidaks oma ülesandeid
probleemi lahendamisel;
2) loome automatiseeritud teabevahetuse kohaliku
omavalitsuse ja ohvriabiga ning tagame, et
neile jõuaks kogu teave, mida on vaja ohvri
abistamiseks;
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3) suurendame esmareageerijate teadmisi ja
parandame oskusi ohvritega tegelemiseks;
4) väldime menetlustes taasohvristamist.
3. Muudame tehnoloogia toel tööprotsesse
optimaalsemaks ja tõhusamaks:
1) loome ja võtame kasutusele täisdigitaalse
menetluse;
2) kasutame tõendite leidmisel ja vormistamisel
nüüdisaegseid tehnoloogialahendusi;
3) võtame kasutusele analüüsitööriistad isikute ja
probleemide kirjeldamiseks ning ohtude
prognoosimiseks;
4) kasutame avalikus ruumis turvalisuse tagamisel
tehnoloogialahendusi.
4. Rakendame koostöös partneritega paindlikku
probleemipõhist käsitlust:
1) kaasame probleemide defineerimisel ja sobivate
lahenduste leidmisel senisest rohkem vastavaid
fookusrühmi;
2) rakendame turvalisuse loomisel võrgustikupõhist
käsitlust, kus igal võrgustiku liikmel on kindel roll
konkreetse probleemi põhjal.
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2. RASKE PEITKURITEGEVUSE MÕJU ÜHISKONNALE JA INIMESTELE ON VÄHENE.
Strateegilised valikud
1. Tagame vajaliku kompetentsi raskete
peitkuritegude vastu võitlemiseks:
1) loome koostöös ülikoolidega võimalused eriteadmistega ametnike väljaõppeks, täiendusõppeks
ning värbamiseks;
2) arendame küberkuritegevuse menetlemise ja
digitõendite kogumise võimekust igal PPA
tasandil;
3) loome motivatsioonisüsteemi, mis aitab värvata
ja hoida eriteadmistega asjatundjaid;
4) loome ja hoiame rahvusvahelisel tasandil
vajalikke kontakte ning teadlikkust
koostöövõimalustest.
2. Rakendame olukorrapiltidel põhinevat
sihtmärgistatud tegevust:
1) arendame analüüsivõimekust, kasutades digiteerimisest ja sotsiaalmeedia levikust tulenevaid
võimalusi;
2) rakendame vajaduspõhist sihistatud teabe
kogumist nii avalikest kui ka varjatud allikatest;
3) valime sihtmärgid analüüsi põhjal ning tegeleme
nende isikute ja probleemidega, kellel/millel on
suurim mõju turvalisusele.

3. Teeme senisest süsteemsemat ja
sihistatumat ennetustööd:
1) osaleme aktiivselt valdkonda reguleerivate
normide, juhendite ning (haldus)protsesside
loomisel, et suurendada ennetavat mõju.
4. Tagame tehnoloogilise võimekuse tõendite
kogumiseks:
1) digiteerime teabe kogumise, vahetamise ja
analüüsi;
2) tagame koostöös partneritega järjepideva
tehnilise võimekuse varjatult teavet koguda ja
töödelda;
3) rakendame andmeanalüüsi tööriistu andmete
seostamisel ja analüüsil.

PPa StrateeGIlIne eeSmärk:
InImene tunneb ennast turvaliselt
1. KOGUKONNAD ON TURVALISED JA ELUKESKKOND OHUTU.
Strateegilised valikud
1. Rakendame ennetavaid tegevusi senisest veelgi
enamates teenustes:
1) töötame välja teenuste eesmärkide saavutamiseks sobivaimad ennetustegevused ning
lisame need tööplaanidesse;
2) tõhustame sihtrühmapõhist ennetustegevust
virtuaalkeskkonnas.
2. Kasutame ennetustegevuses teadus-,
tõendus- ja analüüsipõhist käsitlust:
1) ennetustegevusi kujundades ning planeerides
eelistame teadus- ja analüüsipõhist käsitlust;
2) teeme tihedat koostööd teadusasutustega,
töötades välja sobivaid ennetustegevusi,
kohandades teiste riikide head praktikat ja
hinnates nende mõjusid;
3) toetame ennetusalaste teadustööde tegemist;
4) seirame süsteemselt väliskeskkonna trende,
et olla tulevikus valmis ohte ennetama;
5) kasutame senisest rohkem käitumispsühholoogia teadmisi.
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3. Teeme senisest veelgi mõtestatumat ja
süsteemsemat koostööd partneritega:
1) teeme tööd selle nimel, et kõik partnerid mõistaksid oma rolli ning täidaksid oma ülesandeid,
hoides ära ohte, süütegusid ja õnnetusi;
2) lepime partneritega kokku ühised ennetussõnumid ja toetame nende jõudmist sihtrühmani;
3) teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga turvalisuse teemade lõimimisel õppekavadesse;
4) suurendame vabatahtlike kaasamist PPA ennetustegevustesse;
5) tunnustame ennetustegevusse aktiivselt panustavaid ettevõtteid, MTÜsid ja vabatahtlikke.
4. Vabastame tehnoloogia kasutuselevõtuga
inimressursi mõtestatumaks tööks:
1) võtame liiklusjärelevalves kasutusele võimalikult
automaatsed lahendused;
2) loome automaatse isikute, olukordade ja ruumi
kirjeldamise ning ohtude prognoosimise
võimekuse.

( alameeSmärGID )

5. Jätkame muutumist reageerivast organisatsioonist ennetavaks organisatsiooniks:
1) õpetame politseikoolis ennetuse olemust ja
tähtsust ning toimivaid mudeleid;
2) töötame välja ennetuse täienduskoolituse
programmi, millega tagame, et meie ametnikel
oleksid teadmised ja oskused ennetustegevusi
planeerida ning korraldada;
3) suurendame keskastmejuhtide teadlikkust
ennetuse olulisusest ja meetoditest ning soodustame organisatsioonis ennetava mõtteviisi
juurdumist.

6. Suurendame igaühe teadlikkust:
1) teeme koos partneritega süsteemset teavitustööd ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamise
teadlikkuse suurendamiseks;
2) ennetussõnumite edastamisel kasutame sihistatud sõnumeid ja sihtrühmale sobivaid kanaleid;
3) teavitame avalikkust uutest või vähe levinud
ohtudest ja süütegudest.

2. VABATAHTLIKUD ON AKTIIVSELT KAASATUD TURVALISUSE TAGAMISSE.
1. Suurendame organisatsiooni võimekust
kaasata vabatahtlikke:
1) töötame välja vabatahtlike kaasamise mudeli,
mis võimaldab vabatahtlikul temale sobivas
vormis panustada oma võimete ja oskustega just
temale sobivasse teenusesse;
2) töötame välja vabatahtlike koolituse ja täiendusõppe mudeli, mis arvestab vabatahtliku oskusi ja
kaasamise valdkondi;
3) ühendame vabatahtlike ressursside haldamise
PPA ressursside haldamise süsteemiga;
4) suurendame organisatsioonis ametnike teadlikkust ja suutlikkust vabatahtlikke kaasata.
2. Teeme vabatahtlikuna panustamise
võimalikult lihtsaks ja mugavaks:
1) laiendame vabatahtlike kaasamise võimalusi ja
vorme;
2) lihtsustame vabatahtlikuks kandideerimist
e-lahenduste kaudu;
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3) loome e-lahendused, mis võimaldavad vabatahtlikul panustada võimalikult lihtsalt ja paindlikult;
4) rakendame vabatahtlike välja- ja täiendusõppes
e-õpet.
3. Suurendame igaühe teadlikkust vabatahtlikuna
tegutsemise võimalustest:
1) teeme järjepidevat ja sihistatud teavitust
vabatahtlikuna panustamise võimalustest,
vabatahtlikest ja nende edulugudest;
2) teeme aktiivset koostööd kohalike omavalitsuste
ja mittetulundussektori võtmeisikutega nende
teadlikkuse suurendamiseks;
3) teeme koostööd haridusasutuste ja õpilasliitudega vabatahtlikkuse idee õppeprogrammidesse
lõimimiseks;
4) toetame vabatahtlike ühenduste ja liitude
loomist ning tegevust.
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