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Suunad, mille nimel iga PPA töötaja oma 
töös pingutab

 Õnnetussurmade vähendamine

 Vabatahtlike kaasamine turvalisuse tagamisel

 Tõhus ennetustegevus ja koostöö kogukonnaga

 Lähisuhtevägivallast põhjustatud surmade ja raskete 
tervisekahjustuste vähendamine

 Võitlus raske varjatud kuritegevusega, sealhulgas 
kriminaaltulu tuvastamine ja konfiskeerimine

 Euroopa Liidu maismaa välispiiri valve tõhustamine 
sealhulgas riigipiiri väljaehitamine

 Identiteedihalduse kvaliteedi tagamine



Meie 1300 Põhja prefektuuri töötajal on 

inimestega ligikaudu pool miljonit 
kontakti aastas 

 182 korda ööpäevas sõidab Harjumaa patrull inimestele 
appi

 Harjumaal töötab igal hetkel keskmiselt 20 patrulli 
viime aastas läbi 74 000 süüteomenetlust

 aastas kontrollime Harjumaal 256 000 sõidukijuhi 
kainust ja eemaldame liiklusest 2 600 joobes juhti

 väljastame Harjumaa teenindustes aastas 200 000  ID-
kaarti ja passi

 igal aastal ületab Harjumaal välispiiri ligi 2,2 miljonit 
inimest



Süütegude arv Harjumaal on langenud 

9% võrra
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Tähelepanuväärne 2016



Liiklusohutus

 Liikluses sai Harjumaal viga iga nädal 20 inimest

 Harjumaal  hukkus liikluses 22 inimest, kellest ligikaudu kolmandik ei 
kandnud turvavarustust ning pooled olid jalakäijad

 Bussijuhi osalusel liiklusõnnetuste arv (sh kukkumised bussis) on 
aastaga kasvanud kümnendiku võrra- 71

 Joobes juhi süül  toimus 67 liiklusõnnetust 
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 Konfiskeerisime viiendiku võrra rohkem sõidukeid- 98

 Tegime 24 ettepanekut liikluskorralduse muutmiseks

 Planeerime oma tegevusi operatiivolukorrast lähtuvalt paindlikult



Lähisuhtevägivald - terroristid Eesti 

kodudes
 2016. aasta jooksul saime Harjumaalt 4 800

infoteadet lähisuhtevägivallast ehk 13 teadet
päevas

 Alustasime Põhja prefektuuis 1885
lähisuhtevägivallaga seotud kriminaalmenetlust

 40-aastast vägivaldset alkoholiprobleemidega
meest kriminaalmenetlus ei pruugi muuta -
peame tegema kõik võimaliku, et märgata ja
kaitsta nende perede lapsi

Riskipered: Põhja prefektuur on Harjumaal kaardistanud kokku 8 000 
riskiisikut, kellega tegeleme süvendatult, 700  neist on alaealised. Riskiisikuna 
käsitleme inimest, kelle kohta oleme aasta jooksul saanud vähemalt kahel korral 
teavet, et ta on teistele ohtlik või ta ise on ohus (näiteks: koolivägivald, peretüli, 
kehaline väärkohtlemine, narkojuhtum, kadunud inimene, juhtum relvaga).

- 90% mehed
- üle poole on töötud
- 60% keskharidusega
- enam kui pooltel on 

alkoholiprobleemid
- 40% on ka varem 

vägivallatsenud

Vägivallatseja 

profiil



Abipolitseinikud osalesid politseitegevuses 

48 175 tundi (aasta varem 37 103 tundi)
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Iseseisva pädevusega AP

Abipolitseinike arv

2016 2015

Elanike arv ühe abipolitseiniku kohta:

24 491 (17 579) tundi politseitegevuses

2016

 Kaks uut rühma-Tallinna 
Lennujaam ja Tallinna kordon, AP 
laiem kaasamine

 Suurendanud 
koostöökokkulepete arvu KOV-
dega

2017

 Rohkem rõhku kvaliteedile, mitte 
kvantiteedile – valime, keda võtta ja 
jätkame täiendkoolitustega

 Jätkame ja arendame AP-de 
erinevaid kaasamisvõimalusi.

 Uue E-politsei süsteemi tulekuga 
alustame AP-de väljaõpet



Avatud, targa, inimliku politsei edulood

 Lähenesime probleemipõhiselt 

 järjepidev koostöö lõbustusasutustega

 huvigruppide kaasamine

 crime prevention through environmental design (CPTED) 
põhimõtete rakendamine

 Projekt „Puhas Tulevik“ alaealistele

 Tuvastasime ligikaudu miljoni väärtuses  kriminaaltulu

 Arestisime  tsiviilhagi katteks   320 000 .- euro väärtuses vara 

 52 (20) kohtuistungit telesilla abil  

 Kaasatus maakonna turvalisuse nõukogus

 Tark võitlus raske kuritegevusega
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Turvaline Paldiski 2016
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 Püstitasime probleemi, planeerisime tegevused 

 Oktoobris ja novembris toimusid  laiapõhjalised ümarlauad 
„Turvaline Paldiski“, millel osales kokku 28 erinevat 
institutsiooni

 Juuni- iseseisva pädevusega abipolitseinikupatrullid Paldiskis

 Augustis toimus ümarlaud linnavalitusega kus osalesid ka 
lisaks politseile  AS G4S

 Suunatud patrullid

 Oktoobris toimus laiapõhjalisem kohtumine linnavalitsusega 
ja sotsiaalosakonna ning politseiga, sh teemad- „Puhas 
Tulevik ja lastekaitsetöötaja ametikoht“

 Oktoobris toimus teabepäev korteriühistutele 
lähisuhtevägivalla  ja naabrivalve teemal



Lõbustusasutused

 Teist aastat järjest infopäevad lõbustusasutustele –
eesmärgiga ennetada õigusrikkumisi (ümarlauad, 
kleebised, voldikud, tagasiside), kontakt alla poolte 
baaridega

 Eesmärk läbi koostöö saavutada turvalisus, mitte läbi 
sanktsioonide
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Inimlik piiri- ja migratsioonihaldus

 Tööränne

 Inimlik viisapoliitika

 Inimesi nõustav roll, mitte karistav

 Piiripunktide teeninduskvaliteet

 Meeskonnatöö 
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Raske kuritegevuse vastase 
võitluse mõju



Tegevuste mõju 

 Röövimistes kiire reageerimine ja keskkonna muutused -
röövide langus. Kannatanute leidmine 15% ja 
valeavaldused 10%

 Narkovastane võitlus- peamine eemärk 50+grammi 
käitlejad. Tabatud 12. Keskkond muutus kevadel –
internet ja tänavamüüja tõus. Konspiratsioonitaseme 
tõus

 Kahtlased surmad
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Tegevuste mõju

 Kelmuste ühistöö prokuratuuriga ja menetluste parem 
jaotus. Töökoormuse normaliseerumine

 Sissemurdmiste osakaal – 36 sarivarga vahistamise 
tulemusel langes 10 kuu võrdluses raskete 
korterivarguste osakaal 55% võrra

 Lapsporno allalaadijaid oli 100. Tehti ca 30 läbiotsimist. 
Hetkel 30-40 allalaadijat - üle 50 faili alla laadinuid on 
hetkel teada ca 10

 Ebaseaduslikud relvad – hindame ja kontrollime iga info. 
(20 läbiotsimisest - 9 tulirelva) 
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2017



Meie fookuses 2017

 Piirkonnapolitseinike arvu suurendamine (2018)

 Jälitusvõimekuse tõstmine

 Kiirreageerimisüksuste suurendamine

 Küberuurimise võimekuse tõstmine

 Nõustamisteenus ettevõtjatele (tööränne)

 CPTED põhimõtete viimine piirkonda

 „Puhas tulevik“ täiskasvanutele

 Suurüritused, sh Euroopa Liidu eesistumine

 Koostöövõrgustikud



PPA ettepanek siseministrile: tõstame 

piirkonnapolitseinike arvu Eestis 45 võrra

 Eestis praegu 126 piirkonnapolitseinikku - tahame nende arvu 
suurendada 171ni

 Harjumaal on kolmandik Eesti piirkonnapolitseinikest 



Tänan


