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Turvalise Eesti eesmärkideni jõudmiseks
tegeleme viie valdkonnaga
(nendest ja KOV rollist sealjuures järgmistel slaididel täpsemini)

❶
Kujundame
ennetava ja
turvalise
elukeskkonna

❷
Tagame kiire
ja asjatundliku
abi

❸
Hoiame Eesti
julgeoleku
kindlana

❹
Jätkame Eesti
arengut toetava
kodakondsus-,
rände- ja
identiteedihalduspoliitikaga

❺
Muudame
siseturvalisuse
valdkonna
targemaks ja
innovaatilisemaks

Põhimõtted KOV rolli mõtestamisel
siseturvalisuse arengukavas
• Arengukavaga ei seata KOVidele korrakaitse teemadel
lisakohustusi vaid kavandatakse võimalusi, et KOVid saaksid
juba olemasolevaid ülesandeid tõhusamini täita. Õiguskeskkond
ja muud meetmed peavad aga toetama KOVe, kes ise
tunnetavad, et saavad turvalisuse tagamisel teha enamat.
• Kus vaja, aidata kaasa KOV võimekuse tõstmisele.
• Kriisideks valmisolekuga seoses aga on suund KOVi
võimekuse ja rolli kasvatamisele.
• Seaduste muutmisel, konkreetsete võimaluste loomisel
hinnatakse täiendavalt mõjusid ja ka võimalikku kulude
kasvu. Kui on kavas uued nõudmised, siis peab sellega
kaasnema ka suurem tugi.

Ennetava ja turvalise
elukeskkonna
kujundamine

Eesmärgi suunas liikumist
hinnatakse järgmiste mõõdikutega
Oma elukohta turvaliseks hindavate
elanike osakaal

Oma oskusi ennast või teisi õnnetuse
korral aidata piisavaks pidavate osakaal

Siseturvalisuse vabatahtlike arv

2163
444
1236

KOV peamine roll ennetava ja turvalise
elukeskkonna parandamisel järgmisel 10 aastal

Valdkondade ülese ennetuse
tõhustamiseks on kavas
tugevdada kohalikke ja
maakondlikke
koostöövõrgustikke.

KOV on (jätkuvalt) kohalikul tasandil
eestvedaja turvalisust toetava elukeskkonna
kujundamisel sh kogukondade võimestamisel
ja võrgustike loomisel. Selleks on SIMilt näiteks
arengutugi KOVidele.

KOVidele ja sh spetsialistidele
uute võimaluste loomine
ennetustegevuste
planeerimiseks, elluviimiseks ja
mõju hindamiseks.

SIMi poolt nt 2021. a kogukondliku
turvalisuse toetusprogramm (200 000 eurot)
ja kogukondade kriisiolukordadeks
vastupanuvõime suurendamise rahastu (100
000 eurot).

KOV peamine roll ennetava ja turvalise
elukeskkonna parandamisel järgmisel 10 aastal

Kaitstuma vara ja ohutuma keskkonna
tagamiseks, sh varguste, lõhkumiste,
õnnetuste ennetamiseks laiendatakse ja
koolitatakse erinevaid vabatahtlikul
tegevusel põhinevaid võrgustikke, sh
naabrivalvet (KOV roll nt Naabrivalve
edendamisel), korteriühistuid.
Kui naabrid tunnevad üksteist, siis see
aitab kaasa ohutumale keskkonnale!

Soovitatav on ka võimalusel
pakkuda KOV poolt täiendavat
toetust näiteks vabatahtlikele
päästekomandodele, et tagada
nende tegevuse jätkusuutlikkus
ning lisada võimalusi vabatahtlikke
päästjaid kaasata kogukonna
tegemistesse ja omavalitsuse
ülesannete täitmisse.

KOV peamine roll ennetava ja turvalise
elukeskkonna parandamisel järgmisel 10 aastal

Turvalisema avaliku ruumi loomiseks on suund,
et igas KOVis oleks turvalise ruumiloome
põhimõtteid tundev spetsialist, kes tagab, et uute
planeeringutega järgitakse põhimõtteid, mis aitavad
ennetada õnnetusi, korrarikkumisi ja kuritegevust.
Lisaks enam tähelepanu juba loodud keskkonna
ümberkujundamisele, et see aitaks ennetada
õigusrikkumisi ja õnnetusi. PPA on juhtasutus, kes
pakub nõu ja koolitusi, kuid spetsialistide olemasolu
KOVis on KOVi vastutus.

KOVil on roll vägivalla
ennetamisel ja
korduvuse
vähendamisel (nt
MARAC võrgustike
kaudu; kohalikul tasandil
tervishoiuteenuse
osutajaga koostööd
tehes jne).

Täpsemini kohalike omavalitsuste võimekuse
suurendamisest elukeskkonna turvalisuse
loomisel (KTN)
PROBLEEM: ennetuse ja turvalisuse
loomine on harva kohalikul tasandil
süsteemselt korraldatud ja ellu viidud
ning sellest arusaamine erineb ka
KOV eri tasanditel.
Sageli on KOV üksuse jaoks
kuriteoennetuse puhul tegemist
vabatahtliku korraldusliku
ülesandega, mille suhtes KOV
otsustab ise kas, mil määral ja
kuidas sellega tegeleda.

EESMÄRK:
Paranda KOV-ides
eeldusi, mis aitaks
suurendada nende
rolli turvalisusele
kaasa aitamisel

Täpsemad tegevused kohalike
omavalitsuste võimekuse suurendamiseks
elukeskkonna turvalisuse loomisel (KTN)
2021–2027 aastal on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
toetuste ja riiklik kaasfinantseeringu eest (kokku ca 3,2
miljonit) planeeritud Siseministeeriumi eestvedamisel
tegevused, millega pakutakse kohaliku tasandi
juhtidele ja valdkondlikele spetsialistidele võimalusi
omandada paremaid oskusi, töövahendeid ja
-meetodeid, et aidata kaasa õnnetuste ja
õigusrikkumiste vähenemisele ning ennetada ja
efektiivselt lahendada laste käitumisprobleeme.
Tegevuste tulemusel suureneb KOV-i rolli
turvalisusele kaasaaitamisel.

Eesmärgi suunas liikumist
hinnatakse järgmiste mõõdikutega
Elanike
rahulolu
hädaabiteadete
Elanike rahulolu
hädaabiteadete
menetlemisega
menetlemisega

Kiire ja asjatundlik abi

ALGTASE

97%

2025. a

97%

2030. a
või
enam

97%

või
enam

Elanikerahulolu
rahulolu
päästesündmuse
Elanike
päästesündmuse
lahendamisega
lahendamisega
ALGTASE

93%

2030. a

2025. a

93%

või
enam

93% või
enam

Elanike rahulolu
Elanike
rahulolupolitseitööga
politseitööga
2025. a

ALGTASE

85%

90%

2030. a
või
enam

90%

või
enam

KOV peamine roll kiirele ja asjatundlikule abile
kaasa aitamisel järgmisel 10 aastal
1247

Avaliku korra tagamise
paremaks planeerimiseks
luuakse ühtne piirkondlike
valvekaamerate ja muude
valveseadmestike
võrgustik. Oluline on KOV
oskus hinnata, millised
seadmed ja kuhu tasuks
paigutada ning koostöö, et
seadmed ühilduksid.

KOV-i teedele automaatsete
liiklusjärelevalve kaamerate
paigaldamine ja kasutamine
hakkab toimima kolmepoolse
koostööna.
Samuti hakkavad KOV-id saama
nende paigaldatud automaatsete
liiklusjärelevalve-süsteemidega
fikseeritud rikkumiste eest laekuvast
trahvitulust 50% oma eelarvesse.

Arendatakse välja
riiki, kohalikke
omavalitsusi ja
elanikke ühendav
teabe vahendamise
keskus ning
sidekanalid teadete
vastu võtmiseks:
selleks on vajalik
koostöö KOV-idega.

KOV peamine roll kiirele ja asjatundlikule
abile kaasa aitamisel järgmisel 10 aastal

Kavas on hoida
korrakaitseorganite ja
päästevõrgustiku reageerimise
suutlikkus ohtudele vastaval
tasemel. Sealjuures pakkuda
õnnetustele ja ohtudele
reageerimise teenuseid
vähemalt praegusel tasemel.

AGA

Ohtudele ja õnnetustele
paremaks reageerimiseks
luuakse kohalikele
omavalitsustele täiendavad
võimalused panustada
korrakaitsesse ja täiendavad
õigused seniseid korrakaitselisi
ülesandeid tõhusamalt täita.

Kindel
sisejulgeolek

Eesmärgi suunas liikumist
hinnatakse järgmiste mõõdikutega
Elanike osakaal, kes hindavad heaks
Eesti valmisolekut tulla toime
erinevate kriisidega
2030. a

2025. a

ALGTASE

60% või
enam

56%

65%

või
enam

Elanike osakaal, kes hindavad oma
teadlikkust küberkuritegevusega
seotud riskidest heaks
2030. a

ALGTASE

58%

2025. a

60% või
enam

Maismaapiiri kaetus
tehnilise seirega
ALGTASE

57%

2025. a

65%

või
enam

65%

või
enam

Täiskasvanute osakaal,
kes peavad narkootikume
kättesaadavaks
ALGTASE

100%

2030. a

Kanep

24%

24% 24% või
vähem

Amfetamiin

10%

10%

Ecstasy

10%
12%

10% 10% või
vähem
12% 12% või
vähem

Kokaiin

7%

7%

Dopinguained

7% või
vähem

7%

7%

7% või

Rahustid
2030. a

2025. a

10% või
vähem

vähem

KOV peamine roll sisejulgeoleku suurendamisel
järgmisel 10 aastal
Vägivaldse äärmusluse leviku piiramisel on KOVide ametnikel esmatähtis
roll radikaliseerumise ja riskikäitumise ennetamisel. Just esmatasandi
ametnikel on oma tavapäraste ülesannete täitmisel võimalus märgata
radikaliseerumist juba selle varajases staadiumis, eriti noorte puhul, ning
aidata kaasa riskikäitumise ohu maandamisel.
Tuleb suurendada KOV ametnike, sh sotsiaalametnike, lastekaitse-ametnike,
haridusametnike jt. teadlikkust radikaliseerumisest ja edendada osalemist
riskikäitumist ennetavas võrgustikutöös. Siseministeerium saab toetada
KOV ametnike osalemist ennetusvõrgustikes, KOV ametnike jaoks on nt EL-i
vastavatel koolitustel osalemine tasuta.
KOVid saavad tellida oma ametnikele vastavaid koolitusi Sisekaitseakadeemia kaudu. Riskikäitumise ohtude maandamisel on koostööpartneriks
politsei.

KOV peamine roll kriisideks valmisoleku
suurendamisel järgmisel 10 aastal
Valmisoleku ja
suutlikkuse
tõstmine kriitiliste
KOV teenuste
osutamiseks
kriisi ajal.
Koostöös PäA-ga
valmistumine
varjumise ja
ulatusliku
evakuatsiooni
korraldamiseks.

KRIISIREGULEERIMISE ALUSPÕHIMÕTTED:
1. Detsentraliseeritus – iga asutus vastutab
oma valdkonna kriisireguleerimisülesannete
täitmise eest

2. Ülesannete jäävus – iga asutus on
valmistunud täitma oma ülesandeid kriisi ajal
3. Lähimus – kriisireguleerimisülesandeid
täidetakse madalaimal võimalikul tasandil
4. Koostöö – kriisideks valmistumisel ja
kriiside lahendamisel tehakse koostööd

Eesti arengut toetav
kodakondsus-, rändeja identiteedihalduspoliitika

Eesmärgi suunas liikumist hinnatakse
järgmiste mõõdikutega

Elanike osakaal,Elanike
kes peavad
sisserännet
riigi
osakaal,
kes peavad
sisserännet
peamiseks probleemiks

riigi peamiseks probleemiks

15%
Teisest
rahvusest isikute hulgas tugeva ja
Teisest rahvusest isikute hulgas tugeva ja
keskmise
riigiidentiteediga
keskmise riigiidentiteediga
isikuteisikute
osakaalosakaal

39/46%

Turvalist elektroonset identiteeti kasutavate
Turvalist elektroonset identiteeti
kasutavate
osakaal elektroonilist
identiteeti (eID-d) oma

inimeste osakaal elektroonilist identiteeti (eID-d)
omavatest isikutest

65%

KOV-i roll kodakondsus-, rände- ja
identiteedihalduspoliitika teemadega
seoses
Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorra
lahendamisel on suur roll KOV-del, eeskätt:

- vältimatu sotsiaalabi andmisel illegaalselt riigis
viibivatele välismaalastele;
- saatjata alaealise välismaalase puhul eestkostja
ülesannete täitmine;
- koolikohustuse täitmise tagamisel;

- tugiteenuste korraldamisel rahvusvahelise kaitse
saanud välismaalastele.

Aitäh!
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