
Kriminaalpreventsiooni Nõukogu 2001. aasta tegevuse aruanne 

 

2001. aastal kohtus nõukogu neljal korral (15.03, 21.06, 20.09, 13.12).  

15. märtsi istungil arutati 2000. aastal kriminaalpreventsiooni valdkonnas toimunut ning otsustati 

kiita heaks meediaürituse “Kriminaalpreventsiooni kuu” kava.  

Positiivne 

Maikuu jooksul korraldati Justiitsministeeriumi eestvedamisel teist aastat järjest meediaüritust 
kriminaalpreventsiooni kuu eesmärgiga tutvustada ja teadvustada elanikkonnale 
kriminaalpreventsiooni. 

Kriminaalpreventsiooni kuu korraldamisel osalesid ka Politsei, MTÜ Eesti Naabrivalve ja 
Siseministeerium. Märkimisväärsematest sündmustest võib ära mainida ahelürituse koolilastele 
õiguskaitseasutustes eesmärgiga selgitada koolilastele kuriteo toimepanemise tagajärgi ja 
süüdimõistmise protsessi, elanikkonna küsitluse turvalisima linna valimiseks, kampaania välisuste 
lukustamiseks, logokonkursi kriminaalpreventsiooni logo leidmiseks, rahvusvahelise 
kriminaalhoolduse konverentsi jne. 

Kriminaalpreventsiooni kuu jooksul ilmus ajakirjanduses 58 kriminaalpreventsiooni teemalist artiklit, 

millest valdav osa olid kas neutraalsed või positiivsed.  

Negatiivne  

Preventsioonikuu jäi oma olemuselt küllaltki Justiits-, ja Siseministeeriumi keskseks. Teised 

ennetustöös osalevad ministeeriumid, ehk Haridus- ja Sotsiaalministeerium ei näidanud üles 

initsiatiivi ega ei olnud eriti huvitatud koostööst kuu raames toimuvate ürituste planeerimisel ja 

läbiviimisel – mindi nö. lihtsama vastupanu teed. 

Tulemusliku ennetustöö töö üheks märgusõnaks peab olema koostöö, 2001. a preventsioonikuu 

näitas ilmekalt, et seda koostööd veel eriti ei ole või siis see toimib nõrgalt. 

Eesti Turvaettevõtete tegevdirektor Veiko Jürisson tegi ettekande “Turvalise elukeskkonna” 

standardist. 

Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitusel lõi Justiitsministeerium koos Eesti Turvaettevõtete 

Liiduga märtsis EV Standardikeskuse juurde Turvalise elukeskkonna planeerimise tehnilise komitee.  

Tõhustamaks tööd elukeskkonna turvalisuse tõstmisel ning kuritegude ennetamisel on 
Justiitsministeerium koos Eesti Standardikeskuse ja Eesti Turvaettevõtete Liiduga otsustanud 
algatada Euroopa standardi “Kuritegevuse ennetamine linnaplaneerimise ja arhitektuurse disaini 
kaudu” ülevõtmise Eesti standardina.  

Nimetatud Euroopa standard võetakse vastu 2002. aastal. Selles sisalduvad riskide analüüsi meetodid 

ja riskide vähendamiseks mõeldud planeerimise vahendid aitavad kujundada turvalisemat 

elukeskkonda linnades, olles tõhusaks ja süsteemseks abivahendiks linnaplaneerijatele, arhitektidele, 



politseile, kinnisvaraarendajatele ja muidugi ka elukeskkonna esindajatele senisest kvaliteetsema ja 

turvalisema elukeskkonna kujundamisel. 

Eestis on teema väga uudne. Oluline on, et eeskätt arhitektid ja linnaplaneerijad hakkaksid 

teadvustama aspekti, et füüsiline keskkond kus me viibime võib olla nii kuritegevuse soodustajaks kui 

ka pidurdajaks/ennetajaks.  

 

 

  



21.juuni istung  

toimus esmakordselt Kriminaalpreventsiooni Nõukogu eksistentsi jooksul väljasõiduistungina 

Tartusse. 

Aktuaalseima probleemina tõstatas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees Bruno Uustal 
narkopreventsiooni temaatika Ida-Virumaal. 

Oluline oli ka Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liikme Jüri Saare ettekanne “Uuringu kuritegevus 

Eestis 2000. aastal tutvustamine”.  

Projekti eesmärgiks oli analüüsida kuritegevust Eestis 2000. aastal, et tuua välja kuritegevuse 

üldine olukord ja eripärad, samuti kuritegevuses ilmnevad lühi- ja pikaajalised arengutendentsid 

ning kuritegevusega seonduvad peamised sotsiaalsed faktorid. 

Projekt sisaldas ka järeldusi ja ettepanekuid olukorra parandamiseks.  

Olulisemate otsustena võib välja tuua:  

Ida-Virumaa olukorraga tutvumiseks korraldatakse väljasõiduistung Ida-Virumaale 20. septembril 
ning seejärel esitatakse ettepanekud olukorra parandamiseks Vabariigi Valitsusele, 

Kuritegevuse uuringu põhjal tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanekud olukorra parandamiseks. 

 

  



20.septembri istung  

toimus väljasõiduistungina Ida-Virumaale, tutvumaks sealse olukorraga. 

Olulisemad otsustused: 

Justiitsministeeriumi Kriminaalhoolduse ja –preventsiooni talitus saadab KPNi liikmetele "Riiklik 
strateegia aastani 2005" 2002.tegevuskavad parandusettepanekute, täienduste ja kommentaaride 
esitamiseks. 

Paralleelselt on oodatud kõik ettepanekud, mis puudutavad riiklikku strateegiat, 

preventsioonisüsteemi juhtimist, koordineerimist, finantseerimist jms. Samuti 5. oktoobriks. 

Eraldi käsitlemist leiavad Ida-Virumaa probleemid, ettepanekud tehakse samuti Vabariigi Valitsusele.  

 

 

  



13.detsembri istung 

Olulisemad otsustused: 

2002.a alguse Valitsuskabineti istungiks valmistab Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse ja –
preventsiooni talitus ette kavandi raamatu “Kuritegevus Eestis 1991 kuni 2001 – väljakutse 
demokraatlikule ühiskonnale” välja andmiseks ning finantseerimisvajaduse Vabariigi Valitsusele.  

Antud teos võiks sisaldada ka I Eesti Vabariigi aegset kuritegevuse statistikat. 

KPNi liikmed nõustuvad, et KPNi liikmeteks tuleks lisada Harju maakohtu esimees Sirje Õunpuu, Riigi 

peaprokurör Raivo Sepp, Politseiameti Korrakaitseosakonna politseidirektor Raivo Aeg ja 

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Raul Rom. 

KPN teeb Vabariigi Valitsusele kabineti istungiks ettepaneku pöörata senisest suuremat tähelepanu 

kuritegude ennetamise alase tegevuse finantseerimisele ning võtta teadmiseks ennetustegevuses 

osalevate ministeeriumide 2002. aasta prioriteet: “Tegelemine noortega ja noorte õiguserikkumiste 

ennetamine”. 

Soovitus: kõikides kriminaalpreventsiooniga tegelevates ministeeriumides moodustada 

struktuuriükusus või luua ametikoht, kelle põhiülesanne oleks tegeleda kriminaalpreventiivse tööga. 

 


