
PIIRKONDLIKU 
POLITSEI JA KOGUKONNA 

KOOSTÖÖ HEA TAVA

Piirkondlik politseitöö on politsei tegevus kindlas 
piirkonnas näiteks asumis, linnas või vallas turvali-
suse tagamiseks elanike ja partnerorganisatsioonide 
koostöös. Piirkondlikku politseitööd veavad eest piir-
konnapolitseinikud, keda on Eestis kokku 125. Üks 
piirkonnapolitseinik teenindab ühte kindlat piirkonda. 
Piirkondade moodustamisel arvestatakse üldjuhul ela-
nike arvu territooriumil, õiguskorra probleeme,tõmbe-

keskuseid, omavalitsuse piire ja kohalikke olusid.

Hea tava: ühiselt kokkulepitud käitumisreeglid

Kogukond: mingis piirkonnas elav teatud sotsiaalsete 
suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm (külakogu-

kond, linnaasum, kortermaja elanikud jmt)
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Piirkondliku politsei ja kogukonna 
koostöö hea tava valmis tänu projektile

“Head tavad kogukondlikus ja 
piirkondlikus politseitöös”.

JUHTUMITE PUHUL, 
KUS INIMESTE ELU, 
TERVIS VÕI VARA 

ON VAHETULT 
OHUS, HELISTA 

HÄIREKESKUSESSE 
NUMBRIL 112!

1. Korralda regulaarseid kohtumisi – ümarlauad, 
koosolekud, infoseminarid

2. Algata ühisprojekte erinevate partnerite vahel – 
politsei, kogukond, kool, ettevõtted, omavalitsus

3. Jaga kontakte – leia sobivad suhtluskanalid info 
vahetamiseks – telefon, internet, Facebook

4. Märka, kiida ja tunnusta väärt tegu, algatust või 
tublit inimest, anna tagasisidet

Piirkondliku politseitöö eesmärk on 
luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna 
hea kontakti, teabevahetuse ning õigus-
korra probleemide ühise lahendamise ja 
ennetamise.

Kogukonda esindavad võimalikult 
laia kandepinda omavad kogukonna 
volitatud esindajad, eestkõnelejad. 
Eestkõnelejaid võib olla mitu ning kü-

lavanem, külaseltsi või asumiseltsi juht ei pea olema 
esindaja kõikides küsimustes. Eriteadmisi vajavates 
valdkondades võib eestkõneleja kaasata kogukonna 
volitustel vastavaid teadmisi omavaid inimesi.

10 S O OV ITU S T  P O LIT S E I  JA
KO G U KO NN A  KO O S TÖ Ö K S

KOOSTÖÖ, KAASAMINE, VÕRGUSTIK

KOGUKONNA ESINDAJA
5. Teavita oma muredest, soovidest, probleemidest, 
tegevustest

6. Hooli ise oma turvalisusest, võta vastutus asjade 
eest, mida saad muuta

POLITSEINIK 
7. Kaasa kogukond turvalise keskkonna loomisse, 
suhtle kohalike inimestega

8. Ole kogukonna jaoks olemas ja nähtav  - olles ees-
kuju, nõuandja, partner, koolitaja, samas ka seaduse 
esindaja

ENNETUSTÖÖ, TEAVITAMINE

KONKREETSETE JUHTUMITE PUHUL

9. Kohalik elanik -  märka ja julge oma ümbruse tur-
valisuse probleemidest politseid õigeaegselt teavitada

10. Politseinik - reageeri ja hooli, sinult oodatakse abi 
ja turvatunnet

TÄNAME KÕIKI, KES HEAD TAVA 
KOOSTADA AITASID!
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