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Kuritegude registreerimine  
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83% 

Tallinna linna osakaal % 

Registreeritud kuritegude dünaamika Põhja prefektuuris kuude lõikes 

Võrreldes eelmise aastaga on langus -7% (-1 334)  

Tallinnas registreeriti 14 197 (-7%/-1 191) ja maapiirkonnas 2 950 (-5%/-143)  

Prokuratuuri saadeti 8285 (-5%/-420) 



3 

• Abipolitseinike üldarv       353 
• neist politseijaoskondades        213 

• neist kriminaalbüroos               19 

• neist reservis          121  

• Iseseisva pädevusega abipolitseinikke                                 62 

• Tulirelva kandmise õigusega       44 

• Abipolitseinike kaasamine kokku (maht tundides)                       38 664 
• sellest politseitegevuses                                                      35 713 

• sellest väljaõppel                                                        2 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhja prefektuuri abipolitseinikud 



Aktiivsed abipolitseinikud KOV-de kaupa 
(aktiivne abipolitseinik on aastas vähemalt 1 kord osalenud politseitegevustes) 

4 * Andmed elukohajärgselt 



Kehtivad koostöökokkulepped KOV-dega: 

 

 

POLITSEI: 

• tagab abipolitseinike tegevuse juhtimise 
ja patrullide väljapaneku 

• tagab abipolitseinike väljaõppe 

• informeerib KOV-i ja teeb taotluse 
vajaliku varustuse soetamiseks 

• annab ülevaate abipolitseinike 
töötulemustest, teeb ergutamise 
ettepanekuid  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tallinna Linnavalitsus  * Tallinna Kesklinna Linnaosa 

* Keila Linnavalitsus * Saku Vallavalitsus 

* Kiili Vallavalitsus 

Kokkulepete eesmärgiks on luua eeldused paremaks koostööks KOV-de ja Põhja prefektuuri 

vahel ABIPOLITSEINIKE paremaks kaasamiseks politseitegevusse avaliku korra ja turvalisuse 

tagamisel. 

KOV: 

• planeerib võimalusel oma rahalisi 
vahendeid ergutamaks abipolitseinikke 
ja neile vajadusel varustuse 
soetamiseks 

• määrab omapoolse kontaktisiku, kes 
koordineerib KOV-i poolset koostööd ja 
vajadusel hindab koostöö tulemuslikkust 
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Näiteks Tallinna Linnavalitsusega sõlmitakse igal aastal lähtudes koostöökokkuleppest järgmise aasta tegevuskava, mille raames 

taotleb prefektuur ja määrab linnavalitsus sihtotstarbelisi toetusi (nt varustuse soetamiseks, abipolitseinike kutsemeisterlikkuse 

võistluste läbiviimise toetamiseks, suurürituste/suveperioodi/jõulude ajal turvalisuse tagamisel avalikus ruumis toetamiseks. 

Tulemus: 

• Linnakodanike ja turistide turvalisus ja heaolu on tagatud 

• Abipolitseinikud on motiveeritud, nende staatust väärtustatakse 

  



STAK 2015-2020         eesmärgid ja ambitsioonid 

 

 

Eesti on ohutu elukeskkonnaga ja turvaliste kogukondadega ühiskond, milles 

inimesed tänu oma teadlikkuse ja oskuste kasvule ning algatava hoiaku 

võtmisega tunnetavad aktiivset rolli turvalisuse loomisel, oskavad 

turvalisuseriske märgata ning nendele adekvaatselt reageerida. 

1. Eesti elanikud ja külalised tunnevad end 

siin turvaliselt, kuritegevus (sh tajutav 

kuritegevus) väheneb; 

 

2. Turvalisusesse panustavad kõik ning seda 

tajutakse ühise vastutusena; 

 

3. Politsei tagab teenuste osutamise vähemalt 

tänasel tasemel, paraneb kuritegude 

avastamise ja lahendamise võimekus; 

 

4. Turvalisuse tagajad (sh vabatahtlikud) 

omavad head väljaõpet, vajalikku varustust 

ning töövahendeid.  

 

5. Turvalisuse tagajate (sh vabatahtlike) 

panus on ühiskonnas väärtustatud ning 

nende usaldusväärus on kõrge; 

 

6. Elanikkonna riskikäitumine väheneb, 

ollakse teadlikud ohtudest ning 

omatakse oskusi nendega toime tulla; 

 

7. Kasutakse tehnilisi lahendusi, mis 

võimaldavad aidata kaasa suurema 

turvalisuse saavutamisele ning teha 

enam piiratud ressursside tingimustes. 

 



STAK vabatahtlikkuse vaates 

Eelduste loomine turvaliste kogukondade arenguks 

• Korrakaitse- ja päästetegevustesse kaasatakse vabatahtlikke ja mittetulundussektorit nii avaliku 
korra ohtude ennetamiseks kui ka suuremahuliste õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks. 
Sealjuures toetakse Eesti Naabrivalve MTÜ, Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste MTÜ, Eesti Abipolitseinike 
Kogu MTÜ, Päästeliidu ja teiste strateegiliste partnerite tegevust, samuti kohalikke turvalisuse tagamisega 
tegelevaid ühinguid (eriti kohtades, kus riigiasutuste reageerimine ei ole piisavalt kiire), et tagada 
vabatahtlike motiveeritus, nende töö tutvustamine ning populariseerimine ühiskonnas (politsei ja 
päästeameti rahastamine vabatahtlike kaasamisel). 

• Lihtsustakse vabatahtlikuna kodukoha turvalisuse tagamisel osalemist ning luuakse 
mitmekesisemad võimalused oma võimete paremaks rakendamiseks. Tagatakse vabatahtlike 
koolitamine ja varustatus tööks vajalike vahenditega (tegevus- ja projektitoetuste maksmine). 

Ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamine 

• Jätkatakse elanike teavitamist ohtudest, samuti igaühe võimalustest osutada turvalisuse tagamisel 
kaasabi, korraldatakse ennetuskampaaniaid, mis on suunatud riskikäitumise vähendamisele ning ohtude 
ennetamisele. 
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STAK vabatahtlikkuse vaates 
 

Avaliku korra tagamine 

• Luuakse tervikkontseptsioon siseturvalisuses kodanikualgatuse ja -julgusega silmapaistnud isikute, 
vabatahtlike ja eestvedajate ning nende toetajate (asutused, ühingud ja isikud) ja turvalisusealase 
kodanikuhariduse pakkujate ja edendajate tunnustamiseks (siseturvalisuses kodanikujulgusega 
silmapaistnud isikute, vabatahtlike ja eestvedajate ning nende toetajate tunnustamine nii kohalikul, 
piirkondlikul kui üleriigilisel tasandil. 

• Suurendatakse kogukondliku vastustust avalikus ruumis turvalisuse tagamise eest, toetatakse 
siseturvalisuse tagamisse panustavaid vabaühendusi ning piirkondlikku koostööd. Laiendatakse ja 
tugevdatakse abipolitseinike võrgustikku, eelkõige hajaasustusega piirkondades. Soodustatakse 
kohaliku omavalitsuse üksustes turvalisuse komisjonide käivitumist ning korrakaitseküsimuste eest 
vastutava ametniku koha loomist ühe või mitme omavalitsusüksuse peale, kes on partneriks politseile. 



Abipolitseiniku seadusest tulenevad hüved ja tagatised 

ning abipolitseinike tunnustamine 

Hüved ja tagatised 

• Abipolitseinikule antakse tunnistus ja eritunnused (varrukaembleem, kiri „ABIPOLITSEINIK“ ning žetoon koos 

kaantega) 

• Sotsiaalsed garantiid (nt abipolitseiniku hukkumisel seoses abipolitseiniku ülesande täitmisega õnnetusjuhtumi või 

tema suhtes vägivalla kasutamise tagajärjel, maksab riik tema lastele, vanematele ja lesele ning perekonnaseaduse 

alusel tema ülalpidamisel olnud teistele isikutele ühekordset hüvitist kokku 120-kordse politseiametniku madalaimale 

palgaastmele vastava palgamäära ulatuses) 

• Varalise kahju hüvitamine (nt abipolitseiniku ülesande täitmise tõttu abipolitseinikule või tema perekonnaliikmetele 

tekitatud otsese varalise kahju hüvitab riik) 

• Kulutuste hüvitamine (abipolitseiniku transpordi-, side- ja muud politseiasutuse juhi poolt ettenähtud ja temale 

ülesande täitmiseks vajalikud kulud hüvitab politseiasutus eelarveliste vahendite olemasolu korral; kokkuleppel 

politseiasutusega võib nimetatud kulud hüvitada ka KOV) 

• Abipolitseinike ergutamine (silmapaistvate teenete eest võib abipolitseinikku PPVS alusel ergutada seaduses 

sätestatud korras) 
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Hindamine ja tunnustamine 
• Abipolitseiniku pidulik staatusesse nimetamine 

• Vormiriietuse varustuse parandamine 

• Abipolitseinikele võistluste korraldamine  

• Abipolitseinike prefektuuri vaba-aja üritustele kaasamine 

• Vabatahtlike päeva ja politseipäeva pidulik tähistamine 

• Erinevad tänuüritused (jõulupidu jms) 



Mida annab vabatahtlikuks olemine?  

• Võimalus osaleda oma 
elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel 

• Võimalus eneseteostuseks 

• Arendab teadlikkust 

• Tugevdab 
kodanikuühiskonda 

• Vabatahtlikkusest võib 
välja kasvada elukutse 
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Eesmärgid 2015 

• Igal piirkonnakonstaablil on vähemalt 1 AP, keda ta oma töös kaasab 

• Igas vallas ja linnas elab Harjumaal abipolitseinik (abipolitseinike kaardil 

puuduvad tühjad/valged laigud) 

• Suurendatakse värbamistegevust KOV juhtidega koostöös 

• Anda aktiivsetele AP-dele oskused, mis võimaldavad neil juhtida 

alarmsõidukeid (alates 25.03.2015 on alarmsõidukoolituse läbinud AP-del võimalus juhtida 

politseisõidukeid) 

• Panna rõhku AP-de teadmiste uuendamisele ja oskuste kvaliteedi 

tõstmisele (korraldada rohkem treeninguid ja koolitusi) 

• Suurendada IPAP-de arvu tagamaks turvalisus ka abikaugetes 

piirkondades 

• Otsida ja luua võimalusi abipolitseinike tunnustamiseks koostöös KOV-

dega (KOV-d on korraldanud tänuüritusi AP-dele, rahaliselt ergutanud abipolitseinikke, 

varustus jne) 
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 Tänan! 
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 Üleprefektuuriline kontakt- Katrin Link, 

katrin.link@politsei.ee  

 Lääne-Harju politseijaoskond- Karin Talalaev, 

karin.talalaev@politsei.ee  

 Ida-Harju politseijaoskond- Annika Tikk, 

annika.tikk@politsei.ee  

 Kesklinna politseijaoskond- Hanno Viibus, 

hanno.viibus@politsei.ee  

 

Alati aitab ka kohalik konstaabel, jaoskonna juht! 
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