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13. november 2014 

 

Austatud Riigikogu fraktsioonide esimehed! 

 

Eestis on turvavaldkonnas tegutsevad ettevõtted täna tööandjaks enam kui 6000 inimesele, 

turvaturu kogumaht ulatus 2013. aastal ligikaudu 132 miljoni euroni.  

 

Riigi siseturvalisuse arengu ja kestlikkuse tagamiseks on väga oluline, et sektori ja 

ettevõtete arvamusi kuulda võetaks.  

 

Vabariigi Valitsus on alustanud Eesti siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020 

koostamisega, millesse kaasati ka Eesti Turvaettevõtete Liit – Eesti tugevamaid 

turvaettevõtteid koondav organisatsioon.  
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Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) kinnitab, et on igati valmis arengukava koostamisel 

kaasa lööma, kuid teeb ühtlasi asjaomastele institutsioonidele ettepaneku jätkata 

arengukava põhimõtetest tekkivate uute regulatsioonide kehtestamise vajadusest tingituna 

kiiremas korras uue ja kaasaegse turvaseaduse väljatöötamist. Samuti teeb ETEL 

ettepaneku viia sisse vastavaid täiendusi korrakaitseseadusesse või looma muu 

seadusandliku baasi, mis võimaldaks turvatöötajatel osaleda riikliku siseturvalisuse 

täieõiguslike tagajatena.  

 

 

Ettepaneku põhjused on järgnevad:  

 

1) ETEL lähtub teadmisest, et Liitu kuuluvad Eesti tugevaimad turvaettevõtted on 
valmis abistama riiki nii ennetustegevuse tõhustamisel kui ka kuritegevusega 
võitlemisel; 

 

2) ETELi liikmetel on:  
 

- teadmisi ja kogemusi, et kaasa rääkida ühiskonna jaoks alati aktuaalsetel 
turvalisuse teemadel ning anda usaldusväärset nõu; 

- tööandjatena oluline roll Eesti elukeskkonna kujundamisel ning sobiv 
positsioon kutsuda ühiskonna liikmeid üles käituma viisil, mis muudab meie 
kõigi elukeskkonna turvalisemaks ja kindlamaks; 

- märkimisväärne roll varavastaste süütegude tõkestamisel.  
 

ETEL kinnitab, et ei pretendeeri uurimis- või jälitustoimingute tegemise õigusele, vaid 

soovib riigi siseturvalisuse nimel riigiga igakülgset koostööd teha. 

 

ETELi hinnangul on kehtivas korrakaitseseaduses mitmeid puudujääke. 

 

- Näiteks varavastaste süütegude tõkestamisel on ETELi panuse suurendamist 
takistamas ühtsete aluste puudumine, mis sätestaksid turvaettevõtete 
kohustusi kliendi turvaalaseks nõustamiseks ning turvaaudite tegemiseks. 
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- Samuti on Eestis piirkondi, kus ühe politseipatrulli teenistuspiirkonna raadius 
ulatub 50-60 kilomeetrini, kus kehvade asjaolude kokkulangemisel võib 
reageerimisaeg drastiliselt pikendada, avaldades negatiivset mõju abivajajate 
turvatundele. Samal ajal on turvaettevõtetel olemas pea kõikjal Eestis sisuliselt 
dubleeriv süsteem (üle Eesti tegutsevate turvaettevõtete patrullekipaažide arv 
on suurem kui politseiekipaažide arv), mis võimaldab kiiret reageerimist ning 
seeläbi  politsei abistamist avaliku korra kaitsmisel ning muudes olukordades, 
mis otseselt ei nõua politsei sekkumist – näiteks liikluse reguleerimine, 
kergemate liiklusintsidentide fikseerimine. 

- Samuti on ETELi ettepanekul üheks lisavõimaluseks hädaolukordade kiiremal ja 
tõhusamal lahendamisel turvaettevõtete ning politsei- ja päästeameti 
häirekeskuse kindlatel alustel reglementeeritud koostöösuhte määratlemine.  

 
Samuti tuleb ETELi hinnangul kaaluda: 

 

- operatiivsõidukite õiguste andmist turvaettevõtete patrullekipaažidele või 

vähemalt luba kasutada ühissõidukiradasid, sest pealinna läbilaskvus on 

viimastel aastatel tunduvalt halvenenud ning reageerimisajad häiretele 

pikenenud lubamatult pikaks;  

- turvatöötaja vanuse miinimumnõude langetamist 18 eluaastani, sest tegelikult 

ei ole hetkel kehtiv vanus 19 eluaastat mõistlikult põhjendatav. Lisaks tuleks 

avalikku üritust turvava turvatöötaja vanus siduda turvatöötaja vanuse 

miinimumnõudega; 

- osa politsei funktsioonide andmist turvaettevõtete patrullekipaažidele, näiteks 

suurendades abipolitseinike õigusi. 

 

 

Korrakaitseliste ülesannete täitmisel võiksid turvaettevõtte turvatöötajatel olla volitused: 

 

- küsitleda isikut, kui on alust arvata, et isikul on ohu väljaselgitamiseks või 

tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks vajalikke andmeid;  

- tuvastada isikusamasust; 

- teostada isiku turvakontrolli ning vajadusel pidada rikkuja kinni eriseaduses 

ettenähtud korras ning anda kinnipeetud isik viivitamata üle politseile; 

- reguleerida liiklust – anda liikluse reguleerimiseks märguandeid 
politseiametnikule ettenähtud alustel ja korras. 
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Omalt poolt oleme valmis avatud aruteluks ning ettepanekute põhjendamiseks ja 

selgitamiseks. 

 

Lugupidamisega 

 

Kalle Reinart 

Eesti Turvaettevõtete Liidu juhatuse esimees 

Kaupo Kuusik 

Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor  

 

 

Eesti Turvaettevõtete Liit (www.security.ee) on 1993. aastal loodud organisatsioon, mille 

eesmärgiks on koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi 

ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste 

institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine 

õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates 

küsimustes. Liitu kuulub 19 suurimat turvaettevõtet üle kogu Eesti. 

 

http://www.security.ee/

