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Raivo Küüt

STAK ei ole SiM arengukava
Usu, tunde ja tasakaaluküsimus
Turvaline elukeskkond - miks
Kes, kas, mida ja kuidas – kas ainult riik
Tervikpilt - ennetusest reageerimiseni
Kogukonnakeskne lähenemine – kommunikatsiooniküsimused
KOV on võrgu(s)taja koos maavalitsusega riigini
Missugused on subjektiivsed ja objektiivsed mõõdikud turvalisusele?
Soov saada turvalisemaks riigiks Euroopas?
Turvalisus tähendab ohutut elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast
kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus ja kaitstus erinevates situatsioonides ja
eluvaldkondade kontekstis
• Siseturvalisus on meie kõigi ühine mure
• Kogukonnakesksus (probleemid, rollid), initsiaatoriks võiks olla
kogukonnajuht, siis on eesmärk õigesti püstitatud

Dein-Tom Tõnsing
• Abipolitseinik on vabatahtlik!!!
• Kommunikatsioon riigi, vabatahtliku ja KOV vahel
• Koolitus ja varustus ning KOV võimalused – KOV toetab
(nt Tartu, Tallinna Kesklinnvalitsus)
• Tagasiside (negatiivne ka positiive) on oluline!
Tunnustus!!
• Suhtumine kujundab hoiakuid ning valikud tulevad info
põhjal
• Miks abipolitseinikuks – kui mina panustan, siis võiksin
ka kritiseerida
• Koostöö ja lahendused, sh ülesande püstitused
• Hea ApolS aga küsimus on võimalustes läbi
politseijaoskondade tegevuse
• Abipolitseinikel on tegelikult materiaalne baas loodud

Jüri Mölder
• Turvalisus algab meist enestest – kas see on kohale jõudnud, edasi
turvatunde defitsiit, õhuke riik, aga inimene tahab näha rohkem
politseid, rohkem riiki, aga toimub politseiressursside optimaalne
kasutamine
• Igavene küsimus: kus on ootuste piir
• Ajalooline vaade politseiseadustest kuni kohustuseni luua „mupo“ ja
paralleelorganite mõttekus: KOV aitab kaasa siiski riiklike poliitikate
realiseerimisele
• Kas KOV võiks raha anda politseile?
• Politseile on pandud liiga suur roll - see roll ei ole ka selgelt
formuleeritud ja on alafinantseeritud. Kas selleks , et saaks raha
juurde, oleks vaja, et keegi tappa saab?
• Lahendus on igaühe panustamine – turvatunde defitsiit on tekkimas
• Riik ennast optimeerib, aga ärajäänud tegevuste osas ei lepita kokku,
kes, mis vahenditega ja kuidas nendega peaks edasi tegelema.

Kalev Härk

• Pärast esmavajadusi (söök-jook-eluase jne) peavad
inimesed kõige tähtsamaks just kindlustunnet
• Põhjused linnastumine, demograafiline olukord ja koosseis
• Vabatahtlikkus on mitmetahuline
• Aga – noor mees läheb kauaks ja kaugemale!!!
• Tegeleda tuleb põhjustega (nt klassijuhataja roll, sotsiaalne
kindlus ja majanduslik heaolu)
• Sotsiaalsed probleemid (alkoholism, töökohad, ebavõrdsus
ühiskonnas, lootusetuse tunne) – sotsiaalne sidusus peab
olema tähelepanu all, riskigrupid: seeniorid, naised,
venekeelne kogukond
• Kõige tähtsam : töökohad ja normaalne pereelu
• Kõige suurem risk on rumalus

Kalvi Almosen

• Kogukondlik, piirkondlik ja maakondlik politsei
• Seotus piirkonnaga
• Siseturvalisuse mõiste kui KorSi mõiste edasiarendus – kaasabi, tunne,
elukeskkond, oht, reageerimine, kahju
• Kas piirkonnapolitseinikke on liiga vähe või on valdu liiga palju?
• Millega tegeleb piirkonnapolitsei – tema roll – rohkem näoga kohalike küsimuste
poole
• Suhted kogukonnaga, probleemidele suunatus ja väikeste asjade lahendamine
• Piirkonnad, maakonnad, vallad ja nii edasi – haldusreform ja riigireform: reaalne
seos omavalitsusega on reformidega hägustunud
• Seisund, tunnetus elukeskkonna osas ja ka võimekus ohuolukorrale adekvaatselt
reageerida
• Kogukonnale võiks ka FB-s infot jagada, nagu seda teevad ka teised riigid
• Probleemid : vargused suvilatest, noored ja alkohol, poetagused, ranna promenaad,
„Bermuda kolmnurk“
• Politsei rolli muutus: reageerijast planeerijaks... Aga kes reageerib? Kohalolek?
Jalgrattapatrull?

Märten Veskimäe
• KOV tasandi kuritegevuse ennetusest:
Ratsionaalne valik ja kuriteokeskonnateooria
• Mudelist kuriteoennetuse läbiviimiseks KOV
tasandil
• Usu olemasolu ennetustegevusse, küsimus on
efektiivsuses - koolid, noored ja politsei on OK,
muu erinev
• Miks ei saa – raha ja ebapiisav info ja teadmised
• Kes peab juhtima seda tegevust – koostöö
eelistatult

Eimar Veldre ja Anu Leps
• 5 olulisemat KOV ülesannet:
–
–
–
–
–

Hariduse tagamine
Ruumiline planeerimine
Sotsiaalmajandusliku toimetuleku toetamine
Kodanikualgatuse edendamine
Järelevalve kohalike eeskirjade täitmise üle (kohalik
korrakaitse)

• Koostöö – nt piirkonnapolitseinik, kool,
sotsiaaltöötaja
• Kogukond ja kohalik algatus ja haldusreform ja
turvatunne

Ülle Laasner
• Siseturvalisus tähendab stabiilset eluskeskkonda
– kaitstus, ohutus, kindlustatus
• Ennetus ja koostöö on märksõnad
• Seaduste muudatused – KOV-i lobitööst normini
• Kuidas jõuda tulemuseni – meeskonnatöö
(Traumanõukogu), turvalisuse nõukogud
maakondades
• Tähtsamad otsused on tehtudki „alt-üles“ –
alkoholi müügipiirangud, tubaka jm piirangud

Anneli Kana
• Kogukonnad ja siseturvalisus
• Ideaalne küla
• Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus politseitöös:
parim näide ja juhend
• Veebipõhine küsitlus – projekt koos PPA-ga
• „Politsei võiks teha meile rohkem üllatusvisiite“ 
• Ootused piirkonnapolitseile – partnerlus, mitte
karistaja!
• Politseinik ootab kogukonnalt aktiivsust ja lahendusi,
laia pildi nägemist
• Kes algatab koostöö?

Marek Väljari
•
•
•
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•

Ei rääkinudki naabrivalvest!
Ruumilisest planeerimisest
Tugev kogukond ja tugev majandus
Ennetan ja siis kui vaja, reageerin
Kelle asi on turvalisus - igaüks, vabakonnad ja nii
edasi
• CPTED – keskkonnakujundus kuriteoennetuse
eesmärgil, teisisõnu linnaplaneerimine
• Ruumi jaotatus neljaks - avatud ruumist
privaatseni

