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Kuriteoennetuse Nõukogu 2006. aasta tegevuse kokkuv õte 
 
2006. aastal pööras Kuriteoennetuse Nõukogu enam tähelepanu liiklusohutuse valdkonnale 
ning eelkõige joobes juhtimise problemaatikale. Antud teemat käsitleti Nõukogu kahel 
esimesel istungil – 16. mail ja 3. oktoobril. Lisaks eelnevale käsitleti alaealiste kuritegevuse 
vähendamise arengukava, sh eraldiseisvalt erikoolide teemat. 
 
Üleüldisemalt on kuriteoennetuslike tegevuste planeerimisel erinevad ministeeriumid 
(Sotsiaal-, Sise- , Kultuuri-, Haridus- ja Teadus-, ning Justiitsministeerium) lähtunud 
„Kriminaalpoliitika arengusuundadest aastani 2010“, mille täitmise 2006. aasta aruanne oli 
Riigikogus arutlusel 13. veebruaril 2007. aastal. 
 
Edasi kajastatakse täpsustatumalt Nõukogu istungitel käsitletud teemasid ning vastuvõetud 
otsuseid koos täitmise selgitustega. 
 
Väljavõtted Kuriteoennetuse Nõukogu 2006. aasta ist ungite protokollidest ja otsustest: 
 
Kuriteoennetuse Nõukogu istungid toimusid 2006. aastal: 
16. mail, 3. oktoobril ja 12. detsembril Tallinnas. 
 
16. mai istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst võttis osa 
12 nõukogu liiget, külalisi oli 22. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad: 
 

1) Haridus- ja Teadusministeeriumi võimalused liiklusohutuse parandamiseks 
Haridus- ja Teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang 

 
2) Joobes juhtimine – reaalsus, probleemid ja võimalikud lahendused 
Politseipeadirektor Raivo Aeg  

 
3) Kriminaalhoolduse „Roolijoodikute liiklusohutusprogramm“ 
Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse talituse nõunik Viola Läänerand 

 
4) Ettepanek uue MTÜ loomiseks liikluskasvatuse elluviimise parandamiseks  
MTÜ Operation Lifesaver Estonia tegevjuht Urve Miidla 

 
16.05.2006. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsus:  
 
Moodustatakse töörühm, mille eesmärgiks on konkreetsete meetmete väljatöötamine 
võitlemaks joobes juhtimise vastu, sh analüüsida roolijoodikute poolt põhjustatud õnnetusi, 
tekitatud vigastuste raskusastet ja joobes juhtide joobeastet õnnetuste põhjustamisel. Lisaks 
eelnevale on töörühma eesmärgiks joobes juhte puudutavate seadusandlike probleemide 
kaardistamine ning selles osas omapoolsete parandusettepanekute tegemine. Töörühm 
esitab enda vahearuande 03. oktoobri 2006.a Nõukogu istungiks ja töörühma töö esialgsete 
plaanide kohaselt kestab detsembrini 2006. 
 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuste täitmis est: 
 
Haridus- ja Teadusministeerium andis istungil ülevaate koolisüsteemis toimuvast 
liiklusohutusalasest ennetustööst põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava raames ning tõi 
välja, et antud teemal on eelkõige vaja täiendada õpetajate põhikoolituskavasid. Õppekava 
teemal diskussiooni ei tekkinud ja informatsioon võeti teadmiseks. 
 
Politseipeadirektor tõi välja vajaduse jätkata politsei senist tegevust joobes sõidukijuhtide 
tabamiseks politseioperatsioonide „Kõik puhuvad“ raames kui ka muudel politseireididel. 
Samuti peeti vajalikuks jätkata aktiivset osalemist erinevates ennetuslikes kampaaniates ning 
tõhustada kontrolli alkoholi müügikohtade osas. Edastatud info võeti teadmiseks ja lepiti 
kokku, et moodustatakse komisjon, kes analüüsib liikluses joobes sõidukijuhtimise 
problemaatikat. 
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„Liikluses joobes sõidukijuhtimise vähendamise meetmete väljatöötamise komisjon“ 
moodustati justiitsministri 14. juuni 2006. a käskkirjaga nr 91 ning sinna kuulusid esindajad 
mitmetest ametkondadest, kes antud valdkonnaga enda igapäevatöös kokku puutuvad (nt 
Maanteeamet, Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo, Julgestupolitsei, Justiitsministeerium, 
Siseministeerium, jt). Komisjon kogunes kahel korral, 22. juunil ja 26. septembril. Esimesel 
kohtumisel arutati uuringu „Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud 
meetmed joobes sõidukijuhtimise vähendamiseks“ lähteülesannet ja tehti sinna täiendusi ning 
teisel kohtumisel analüüsiti uuringu tulemusi ning täiendati uuringu järeldusi. Õigusloome 
küsimustega aktiivselt ei tegeletud. Üheks põhjuseks siinkohal oli ka valimiseelsel ajal 
korrakaitseseaduse seiskumine, mis käsitleb muuhulgas joobega seonduvaid küsimusi (nt 
joobeseisundi määratlemine, kontrollimine ja tuvastamine). Komisjon ei ole peale 3. oktoobri 
Nõukogu istungit enam kokku tulnud. 
 
Lisaks võeti istungil teadmiseks senised saavutused ja ka edasised tegevusplaanid 
kriminaalhooldusel viibivatele isikutele suunatud „Roolijoodikute liiklusohutusprogrammi“ 
raames ning arutleti kolmanda sektori aktiivsema kaasatuse vajaduse üle liiklusohutusalases 
tegevuses. 
 
23. septembri  istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst 
võttis osa 10 nõukogu liiget, külalisi oli 17. 
 
Istungi päevakorras oli järgmine teema: 

1) Uuringu „Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud meetmed joobes 
sõidukijuhtimise vähendamiseks“ ning liikluses joobes sõidukijuhtimise vähendamise 
meetmete väljatöötamise komisjoni järelduste ja ettepanekute tutvustamine lähtudes 
eelpool nimetatud uuringust 

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Martin Hirvoja 
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik 
Andri Ahven 

 
03.10.2006. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil kinnitatud järeldused: 
 

• joobes juhid on liikluses tõsine probleem, kuid liiklusohutuse üldine halb olukord ei ole 
põhjustatud ainult ja isegi mitte peamiselt roolijoodikute poolt; 

• joobes juhtide poolt tekitatud riskide ja ohtude maandamise tänane süsteem ei ole 
piisavalt hästi tööle hakanud; 

• Justiitsministeerium hakkab koostöös Siseministeeriumiga läbiviidud uuringu baasil 
võimalikult ruttu ette valmistama vajalikke muudatusi õigusaktides; 

• politsei kasutab antud uuringut enda tegevustaktika kaasajastamiseks.  
 
Nimetatud järeldusi arvestavad nii üleval mainitud ametkonnad kui ka teised enda edasises 
tegevuses. Õigusaktide muutmise küsimused on seotud korrakaitseseaduse tulevikuga. 
 
12. detsembri istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst 
võttis osa 8 nõukogu liiget, külalisi oli 13. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad: 

1. Ülevaade visiidist Kaagvere erikooli 
Justiitsminister Rein Lang 
 
2. „Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 2007-2009“ tutvustus 
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik 
Anu Leps 
 

12.12.2006. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsused: 
 

1. Kuriteoennetuse Nõukogu on „Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava 
aastateks 2007-2009“ teadmiseks võtnud ja üldjoontes heaks kiitnud. 

2. Kuriteoennetuse Nõukogu poolt pöördutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poole 
ettepanekuga kaaluda erikoolide diferentseerimist ja lähtudes 
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diferentseerimisevajadusest tuleks otsustada, kas on mõistlik jätkata olemasolevate 
kolme kooli ehitamist, nagu seda on Haridus- ja Teadusministeeriumis planeeritud. 

3. Kuriteoennetuse Nõukogu teeb Justiitsministeeriumile ettepaneku analüüsida 
erikoolidest lahkuvate noorte andmeid koondava andmekogu vajalikkust ja selle 
õiguslikku staatust. 

 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuse täitmise st: 
 
„Alaealiste kuritegevuse vähendamise tegevuskava aastateks 2007-2009“ rakendub reaalselt 
alates 2007. aastast. Igaaastaseid aruandeid hakatakse edastama Vabariigi Valitsusele ja 
heakskiitmiseks ka Kuriteoennetuse Nõukogule. Istungil tehti mõned parandusettepanekud 
arengukava rakendusplaani ning need ettepanekud võetakse arengukava rakendusplaani 
koostamisel kindlasti arvesse. 
 
Erikoolide temaatikaga seoses koostati peale Nõukogu istungit Haridus- ja 
Teadusministeeriumile pöördumine, kus toonitati veelkord vajadust kaaluda erikoolide 
diferentseerimisvajadust ning erinevate raskusastmetega koolide loomist. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi vastas, et nad kaaluvad vajadust juurde luua lisaks olemasolevatele 
erikoolidele ühte erikooli, kuhu suunatakse ainult vägivaldselt käituvad ja vanglakogemusega 
noored. Loodetavasti on see plaan lähiaastate arenguid arvesse võttes asjakohane ja 
reaalselt elluviidav. 2007. aastal on erikoolid jätkuvalt päevakohane koostööteema erinevate 
asutuste, sh Justiitsministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel. 
 
Erikoolidest lahkujate andmekogu loomise õiguslikke aluseid ja loomise vajalikkust analüüsib 
Justiitsministeerium 2007. aasta jooksul. 
 
Kokkuvõtlikult saab aasta osas välja tuua, et Nõukogu istungitel käsitletud teemade pinnalt 
tehtud otsused on olnud teostatavad, kuna nad on olnud lühiajalised ja ei ole omanud 
kaugeleulatuvat mõju. Samuti ei ole tehtud otsused vajanud otseselt kelleltki lisaressursse. 
Samas mitmete arutlusel olnud teemade osas ei tehtud üldse konkreetset otsust, kuna 
tegemist oli informatiivsete ettekannetega ja neil juhtudel informatsioon võeti lihtsalt 
teadmiseks. 
 
 
 
Kuriteoennetuse Nõukogu 2006. a tegevuse kokkuvõtte koostas: Justiitsministeeriumi 
kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps, 6 208 224, anu.leps@just.ee. 
 
 
 
 
2006. a. Kuriteoennetuse Nõukogu tegevuse kokkuvõte kinnitati Kuriteoennetuse Nõukogu 
poolt elektrooniliselt ajavahemikul 16.02.-23.02.2007.aastal. 
 
 
 
 
 
 
 
Rein Lang 
Kuriteoennetuse Nõukogu esimees 


