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• Väljakutsete arv suurenes eriolukorra ajal kehtestatud piirangutega seotud väljakutsete tõttu,
mida oli kokku 7202.

• Patrullide väljapaneku keskmine tõusis eriolukorra tõttu - neil kuudel oli teatud perioodidel
väljas kaks korda rohkem patrulle.

• Politseile tehti ööpäevas keskmiselt 401 väljakutset. Väljakutsete peamised põhjused: joobes
isikud, vägivald, rahurikkumine ja liiklusõnnetus. Need kutsete liigid moodustasid 2/3 kõigist
väljakutsetest.

• 2020. aastal laekus politseile kokku 11 692 teadet selle kohta, et kellegi rahu on rikutud.
2019. aastal oli rahu rikkumisega seotud väljakutsete arv kolmandiku võrra väiksem.

• Joobes isikutega seotud väljakutseid oli üle-eelmise aastaga võrreldes 2% rohkem.
• Vägivallaga seotud väljakutsete arv jäi 2019. aasta tasemele.
• Vähem oli liiklusõnnetustega (-14%) ja vargustega seotud väljakutseid (-8%).
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• Merepäästejuhtumite arv oli suurem kui 2019. aastal (+7%).

• Jääta talve ning eriolukorra tõttu oli juhtumeid aasta alguses vähe, ent suvi tõi palju
juhtumeid juurde (jaanuari-aprill 18; mai-august 175; september-detsember 68)

• Merel hukkus viis inimest. Abi vajas kokku pooltuhat inimest. 2019. aastal hukkus merel
seitse inimest ning abivajajaid oli sama palju kui 2020. aastal.

• Kõige rohkem merejuhtumeid oli seotud mereabiga, kus inimeste elule otsest ohtu polnud (nt
tehniline rike).

• Õnnnetusseisundeid merel oli 42, häireseisundeid 55 ja määramatuse seisundeid, kus
inimeste olukord alusel pole teada, oli 64.

• Lõppenud aastal kaasas politsei vabatahtlikke merepäästjaid varasemast oluliselt rohkem: 
vabatahtlikud osalesid ligi poolte (44%) merepäästejuhtumite lahendamisel (2019 – 28%). 

• PPAl on leping 34 merepäästeühinguga, mis katavad 48 reageerimispunkti. 

• Eriolukorra tõttu tulid ligi pooled vabatahtlikud valmisolekusse tavapärasest varem - juba 
märtsi lõpust. 
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• Abipolitseinikud panustasid turvalisuse tagamisse tavapärasest rohkem töötunde (+47%).

• Eriolukorra ajal kaasati neid palju nii patrullitöösse kui ka piiri valvamisse.

• Kõikidest patrullidest oli abipolitseike osalusega patrulle 9%, eriolukorra ajal 13%.

• Aasta jooksul värvati juurde ligi 300 abipolitseinikku, sh 70 vabatahtlikku suurema taktikalise
väljaõppega rühmadesse.

• 2020. aastal käisid abipolitseinikud esimest korda merepatrullis.
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• Politseile laekus iga päev umbes 40 teadet sellest, et keegi on oma lähedase vägivalla tõttu 
saanud haiget või on hirmul.

• 2020. aastal jäi lähisuhtevägivalla juhtumite arv 2019. aasta tasemele.

• Alaealiste osalusel toimunud juhtumite osakaal pisut vähenes. 

• Oma lähedase käe läbi kaotas elu 16 inimest – kaheksa naist ja kaheksa meest. Noorim 
hukkunu oli 32-aastane ja vanim 82-aastane. 

• 81% surmaga lõppenud juhtumitest oli üks osapool joobes. 
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• Inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv oli varasema aastaga sarnane. 

• 2020. aastal sai liikluses vigastada vähem inimesi, kuid hukkus kaheksa inimest rohkem. 

• Sooja ja lumevaese talve tõttu sai esimesel kolmel kuul tavapärasest rohkem vigastada 
jalgratturid, mootorratturid ja mopeedijuhid. 

• Märtsist maini oli liiklussagedus eriolukorra tõttu väiksem ning juhtunud õnnetuste seas 
vähenes kokkupõrgete osakaal. Vähem oli ka jalakäijaõnnetusi. 

• 2019. aastaga võrreldes oli aasta jooksul üle kahe korra enam sõidukite teel 
ümberpaiskumisi. 

• Kolmandiku võrra suurenes vigastada saanud kaherattaliste sõidukite juhtide arv.

• Esimest korda juhtus õnnetus, kus hukkus elektritõukerattal liikunud inimene. 

• Alkoholi tarvitanud mootorsõidukijuhtide põhjustatud inimkannatanuga liiklusõnnetusi oli 
2020. aastal pisut vähem (2019 – 131; 2020 – 123). 

• Varasemaga võrreldes põhjustasid veidi enam inimkannatanuga liiklusõnnetusi joobes 
jalakäijad ning jalgratturid.
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• Liiklusjärelevalvele suunas politsei lõppenud aastal veidi rohkem tööaega kui 2019. aastal.

• Liiklussüütegusid registreeriti 2020. aastal kokku 7% vähem, kuid liikluskuritegusid oli sama
palju.

• Kiirusele ja joobes juhtide tuvastamisele suunati sama palju tööaega kui varem. Kergliikleja
ohutuse tagamisele, riskeerivale käitumisele ja kommertssõidukitele pöörati aga varasemast 
rohkem tähelepanu. 

• Alkoholi tarvitanud juhte avastati kokku 7% vähem kui 2019. aastal. Langus tuli eelkõige nn 
jääknähtudega juhtide arvelt, keda tuvastati viiendiku võrra vähem. Seda mõjutas peamiselt 
„Kõik puhuvad“ reidide katkestamine eriolukorra ajal. 

• Üle 1,5 promillises joobes juhte avastas politsei 2752 ehk 4% rohkem kui 2019. aastal. 

• Politseipatrullide poolt registreeritud kiiruseületamiste seas vähenes kuni 40 km/h 
kiiruseületamiste arv. 

• Suuremaid rikkumisi kui 40 km h registreeriti mõnekümne võrra rohkem ehk kokku 1939. 
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• Statsionaarsed liikluskaamerad fikseerisid 2020. aastal 30% vähem kiiruseületamisi kui 2019. 
aastal. 

• Mobiilsete kiiruskaamerate kasutamine suurendas aga automaatse järelevalvega fikseeritud 
kiiruseületamiste koondarvu oluliselt. 

• Mobiilsete kiiruskaamerate tööaeg mitmekordistus ning aasta jooksul kasutati neid seadmeid 
kokku 7 925 tundi. 

• Eriolukorra ajal kasutas politsei mobiilsete seadmeid rohkem ka seetõttu, et nakkuseriskita 
liiklusjärelevalvet teostada. Eestis on 69 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta 
mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 44 mõõtesüsteemi, mida 
paigutatakse aeg-ajalt ümber. PPA kasutuses on kaheksa automaatset mobiilset 
kiiruskaamerat. 
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• Reisipiirangute tõttu vähenes piiriületuste arv 77%. 

• Enim muutusid piiriületusvood merepiiril, kus reisijate arv vähenes 94%. Maismaapiiril, kus 
tavapäraselt on enim piiriületajaid, vähenesid piiriületused ligi 70% ja õhupiiril 72%. 

• Enim ületati piiri Narva-1, Luhamaa ja Narva-2 piiripunktis. Narva-1 ja Narva-2 piiripunktides 
vähenes piiriületuste arv enam kui neli korda, maismaapiiripunktides kokku vähenes 
piiriliiklus pisut rohkem kui kolm korda.
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• Piiriületuste koguarvu vähenemise tõttu oli vähem ka kolmandate riikide kodanikele 
väljastatud sisenemiskeeldude. 

• Sisenemiskeelde koostati kõige enam Narva-1, Tallinna-1 ja Luhamaa piiripunktides (nii 
2019. kui 2020. aastal). 

• Kõigi aluste lõikes tõkestati 2020. aasta riiki sisenemine 1065 kolmanda riigi kodanikul. 
Kõige rohkem tõkestati Venemaa Föderatsiooni (461), Ukraina (279) ja Moldova (54) 
kodanike piiriületusi, aga ka määratlemata kodakondsusega isikute piiriületusi (80). 
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• Ebaseadusliku rände avastamist ja tõkestamist mõjutasid samuti reisipiirangud.  2020. aastal 
avastati ebaseaduslikult rändelt kokku 849 isikut (sh piiripunktides, piiripunktide vahelisel alal 
ning riigis sees). 

• Märkimisväärselt suurenes riigis sees tuvastatud seadusliku aluseta viibinud või viisavaba 
liikumist väärkasutanud isikute arv. Seda rohkemate sihistatud kontrollide tõttu mida tehti ligi 
pooltuhat.

• Kontrollide käigus alustati väärteomenetlusi kokku 151 isiku suhtes (2019 – 46). 

• Kõigist aasta jooksul ebaseaduslikul rändel avastatud isikutest enim oli ebaseaduslikke riigis 
viibijaid (324), millele järgnesid viisa väärkasutamised (200) ning viisavaba viibimise 
tingimuste väärkasutajaid (166). 

• Viisa väärkasutajateks olid peamiselt Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni kodanikud ning 
viisavaba viibimise tingimuste väärkasutajad valdavalt Ukraina ja Moldova kodanikud. 

• Ebaseaduslikult rändelt avastatud isikute kodakondsuse TOP 3 püsib viimastel aastatel 
muutumatuna: Ukraina kodanikud (472), Moldova (72) ja Venemaa Föderatsiooni (69) 
kodanikud. 

• Kokku vormistati 1186 lahkumisettekirjutust. 
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• Aasta lõpu seisuga oli kehtiva tähtajalise elamisloaga inimesi 4% rohkem kui 2019. aasta 
lõpus. 

• Rohkem kui kolmandik (35%) kõigist kehtivatest tähtajalistest elamislubadest on antud 
pererände eesmärgil. 

• Püsivalt Eestisse elama asumine moodustas 29%, töötamine 25% ja õppimiseks antud 
elamisload 8% kõigist kehtivatest tähtajalistest elamislubadest. Muudel põhjustel (ettevõtlus, 
legaalne sissetulek, välisleping ja rahvusvaheline kaitse) antud kehtivate elamislubade osakaal 
jäi 3% juurde.

• Võrreldes 2019. aastaga esitati pikaajalise elaniku elamisloa taotlusi tänavu 58% rohkem. 
Seda soodustas asjaolu, et 2020. aastal aegus rohkem selliseid elamislube, mille alusel Eestis 
olnud inimesed vastasid edaspidi püsivalt Eestisse elama asumise või pikaajalise elaniku 
elamisloa tingimustele.

• Pikaajaliste elamislubade langustrendi põhjuseks on pidev määratlemata kodakondsusega 
isikute ja Venemaa Föderatsiooni kodanike arvu vähenemine.
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• Soodne majanduskeskkond ja suur nõudlus tööjõu järele hoidis lühiajalise töötamise taotluste 
arvu 2020. aasta alguses kõrgel, kuid eriolukord ja piirangud vähendasid oluliselt töörännet 
Eestisse.  

• Lühiajalise töötamisega koos vähenes ka esitatud viisataotluste arv. 81% kõikidest pikaajalise 
viisa taotlejatest märkisid 2020. aastal reisi eesmärgiks lühiajalise töötamise. 

• Lühiajaliselt töötati peamiselt ehituse ja töötleva tööstuse sektorites. 

• Ukraina ja Valgevene kodanike kõrval saabub Eestisse tööle järjest enam ka Usbekistani ja 
Moldova kodanikke. 
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• 2020. aastal vähenes dokumentide taotlemine kolmandiku võrra, kuna aegus vähem 
dokumente. Mõju avaldas ka eriolukord. 

• Kõige enam vähenes Eesti kodaniku ID-kaardi (33%) ja passi (44%) taotluste arv. E-residendi 
digi-ID taotluste arv kahanes 22%.

• Teenindusi külastanud klientide arv vähenes võrreldes 2019. aastaga 35%. 

• Veebis taotles dokumente 28% taotlejatest. Iseteeninduse kasutamine suurenes oluliselt 
viiruse mõlema laine ajal. 

• 2020. aastaks oli iseteeninduses esitatud kokku üle 150 000 dokumenditaotluse. 

• Septembrikuus lisandus võimalus iseteeninduses taotleda ka korduva välismaalase passi ja 
elamisloakaarti. 

• Iseteeninduses saab taotleda ka lühiajalise töötamise registreerimist ning seda tegi 65% 
taotlejatest. 

• Kuna 2020. aastal taotleti dokumente prognoositust viiendiku, ehk ligi 100 000 dokumendi 
võrra vähem, siis taotletakse uusi dokumente tänavu ilmselt rohkem. Taotluste mahtu 
mõjutab ka reisipiirangute kadumine. 

• Soovitame kõigil taotlejatel taotleda dokumendid politsei iseteeninduses 
www.iseteenindus.politsei.ee.  
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