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Millest koosneb sisseränne? 

 Sisserännet võib kategoriseerida mitme metoodika 

alusel, kuid lähtudes selle legaalsusest on võimalik 

jaotada sisserännet seaduslikuks rändeks ja 

ebaseaduslikuks rändeks: 

- Seaduslik ränne on tegevus, kus välismaalane kasutab riiki 

sisenemiseks ning seal viibimiseks riigi või rvõ poolt 

kehtestatud reegleid. 

- Ebaseaduslik ränne on tegevus, mille raames välismaalane 

tahtlikult eirab riiki sisenemiseks ja seal viibimiseks 

kehtestatud reegleid. 
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Kes on pagulane? 

 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni 

alusel, st on tuvastatud põhjendatud 

tagakiusukartus rassi, usu, rahvuse, ühiskondlikku 

rühmitusse  kuulumise või poliitilise meelsuse 

alusel. 

- Isik võib saabuda temale turvalise riigi piiridele ning paluda 

kõneluselt riigilt kaitset ning rvõ paneb riigile ka kohustuse 

see anda. 

- NB! Riikide eesmärk on tõkestada ebaseaduslik sisseränne 

sh võimalikud süsteemi väärkasutused samal ajal tagades, et 

tegelikku kaitset vajavatele isikutele seda ka võimaldatakse. 
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Rahvusvaheline kaitse Eestis 

 Eesti piiridele saabub regulaarselt välismaalaseid, 

kes soovivad Eesti riigilt kaitset. Tegemist on ajas 

pidevalt kasvava trendiga. 
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Põgenike ümberjaotamise kava 

 Erinevalt tavapärastest riiki või riigipiirile 

saabuvatest taotlejatest on siin põgenike staatus 

juba fikseeritud ning riiki saabumise hetkel on 

nende kaitsevajadus välja selgitatud, sh on 

kontrollitud taust 

 Kehtiva rahvusvahelise kaitse staatusega isikuid 

on Eestis hetkel 112, mis moodustab 0,06% 

kõikidest Eestis elamisloa alusel elavatest 

välismaalastest. 
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Rändeteekonnad 

 Lääne-Balkani teekonna 
puhul on põgenikud juba 
korra sisenenud Euroopa Liitu 
(Türgi kaudu Kreekasse) ja 
Saksamaale ning Rootsi 
jõudmiseks väljutakse 
Kreekast Makedoonia kaudu, 
et siis peale Makedoonia ning 
Serbia läbimist uuesti Ungari 
kaudu Euroopa Liitu 
siseneda. 

 Kesk-Vahemere teekonna 
puhul toimub sisenemine 
Itaalia kaudu ning põgenikud 
vastavalt sihtriigi valikule 
liiguvad kogu edasise 
teekonna vältel Euroopa Liidu 
territooriumil 
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Olukord Eestis 

 Läbi Eesti ei ole hetkel 

tuvastatud suuremahulist 

põgenike liikumist Soome 

ja Rootsi 

 On üksikud juhtumid, kus 

Soomes elavate sugulaste 

juurde on soovinud liikuda 

Afganistani ja Iraagi 

kodanikud, kes viibisid 

Schengeni alal 

ebaseaduslikult 
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Organiseeritud kuritegevuse osalus 

 Organiseeritud kuritegevus 

teenib põgenikekriisist 

peamiselt järgmistel viisidel: 

 põgenike transpordi 

organiseerimine ja selle 

täideviimine 

 dokumentide võltsimine 

 Lisaks on levimas ka 

võimaluskuritegu ehk eraisikute 

poolt põgenike omakasu 

eesmärgil transportimine  
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Massilise sisserände ennetamine 

PPA rakendab erinevaid ennetavaid meetmeid 

massilise sisserände ennetamiseks: 

 Pidev olukorra monitoorimine ja sellest lähtuva riskianalüüsi 

põhine tegevuste planeerimine riigipiiril, piiripunktides ja 

siseriigis. 

 Kiirema reageerimise tagamiseks edastatakse regulaarselt 

prefektuuridele vajalikud taustaandmed ja konkreetselt 

üksuse põhitegevusega seotud riskiprofiilid. 

 Pidev infovahetus ja koostöö naaberriikidega ebaseadusliku 

rände tõkestamise eesmärgil. 
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Põgenike massilisel saabumisel riiki on 

PPA esmased ülesanded 
 

 Transport sündmuskohalt esmasesse majutuskohta ning seejärel 

kinnipidamiskohta (kes ei küsi asüüli) või Sotsiaalministeeriumi 

määratud majutuskohta 

 Menetlustoimingute läbiviimine - eesmärk on kriisi aktiivses 

faasis (kuni 48h) selgitada välja milliste isikute suhtes on alust 

algatada rahvusvahelise kaitse menetlus (välismaalasele 

rahvusvahelise kaitse andmise seadus) ning milliste isikute suhtes 

väärteomenetlus (ebaseaduslik Eestis viibimine – välismaalase 

seadus) või kriminaalmenetlus (kuriteos kahtlustatav) 

 Esialgne majutus 

 Tervishoid 

 Toitlustus  
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Põgenike massilisel saabumisel riiki on 

olulisemad PPA koostööpartnerid 

olukorra lahendamisel  

 

 Eesti Punane Rist 

 Kohalik omavalitsus 

 MTÜ-d 
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Kuidas olukorra ilmnemisel aidata? 

 Massilise sisserände olukorras võib tekkida täiendav 

vajadus logistilise toe, toitlustuse või esmaste 

majutusruumide osas. 

 Massilise sisserände olukorras võib tekkida täiendav 

vajadus sotsiaalse toe osas. Selles osas on teretulnud nii 

professionaalsete sotsiaaltöötajate kui ka vabatahtlike abi. 

 Massilise sisserände olukorras on paratamatu PPA 

ressursi ümberpaigutamine, mis võib mõjutada muude 

protsesside kiirust. Seega ootab PPA sellisel juhul 

koostööpartnerite mõistvat suhtumist. 

 Koostöös loome turvalisust 
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Tänan 


