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Migratsioonijärelevalve ülesanded

Migratsioonijärelevalve ülesandeks on ennetada, tõkestada, menetleda kehtestatud 
migratsioonireeglite rikkumisi ja saata Eestis mittesoovitud isikud riigist välja.

• Välismaalaste riiki saabumise, riigis viibimise ja lahkumise kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine

• Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus  piirivalve põhiülesannete täitmisel tuvastatud rikkumistes

• Haldusmenetlus toimingute teostamine, riiklik järelevalve, 

• Väljasõidukohustuse- ja sissesõidukeelu seaduse alusel ettekirjutuste koostamine ja välismaalase riigist 
lahkumise kohustuse täitmise järelevalve, sunniviisiline väljasaatmine 

• PPA esindamine kohtus haldus- ja väärteoasjades (Piirivalve valdkonnas)

• Varjupaigataotluste vastuvõtmine

• Elamislubade andmise ja pikendamise taotluste menetlemine, järelkontroll

• Välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise ja selle kehtetuks tunnistamise menetluse 
läbiviimine

Ebaseaduslikult riigis viibivate välismaalaste lahkumiskohustuse täitmise tagamine, korraldamine 

• Lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamine 

(väljasaatmine, konvoi, kinnipidamise pikendamine halduskohtus)
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Siseriikliku migratsioonijärelevalve tegevused

• Riigis viibimiseks või elamiseks ja töötamise seaduslikku alust omavate välismaalaste 
viibimisaluse eesmargipärase kasutamise järelkontrolli ja ebaseadusliku riigis viibimise ja 
migratsioonireeglite täitmise kontrollimiseks teostatavad riikliku järelevalve teostamiseks 
läbiviidavad tegevused:

• andmebaasidest välismaalase Eestis viibimise ja töötamise tingimuste üle järelevalve 
teostamine, statistika ja riskianalüüs

• kontrollkäigud, välismaalase elukoha kontroll, ettevõtte tegevuse üle järelevalve 
teostamine, abielude kontroll, elamisluba omava välismaalase aluse üle järelevalve 
teostamine

• reidid, operatsioonid suuremahulised ning mitme ameti osavõtul hoonete ja ruumide 
kontroll, ebaseaduslikult viibivate välismaalaste kinnipidamine hoonetes või eluruumides, 
ettevõtete territooriumitelt

• Küsitlused, erinevate menetluste käigus kogutud informatsiooni õigsuse kontrollimiseks, 
abielu fiktiivsuse või viibimisaluse eesmärgipärasuse tuvastamiseks

• Vastavalt riskianalüüsile illegaalset immigratsiooni soosivate ärivaldkondades tegutsevate 
juriidilise isiku töötajate üle järelevalve teostamine (andmebaasid, kontrollkäigud, reidid, 
operatsioonid)
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Migratsiooni järelevalve ülesanded
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Tõmbe tegurid
• Paremad töövõimalused

• Paremad elutingimused

• Poliitiline ja religioosne vabadus

• Lõbu

• Haridus

• Parem tervishoid

• Atraktiivne kliima

• Turvalisus

• Peresidemed

• Tööstus

• Paremad võimalused abiellumiseks
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Ebaseaduslik töötamine

• Ebaseaduslik töötamine, profiil
Lihttööline või just eriettevalmistust ja spetsiifilisi

oskusteadmisi nõudev töökoht, kus on teadaolevalt
Eesti tööturul vähe spetsialiste

Vähene kokkupuude klientidega

Ettevõtte majandustegevuses suure hulga sularaha
liikumise võimalikkus

Eesti keele kasutamise vajaduse puudumine
tööülesannete täitmisel

Kõrvaline asukoht
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RISKISEKTORID
• Hulgi- ja jaekaubandus
• Töötlev tööstus
• Veondus- ja laondus
• Ehitus 
• Majutus ja toitlustus 
• Põllumajandus



Statistika, ida prefektuur
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Kodakondsus

Seadusliku aluseta viibinud välismaalased 
kodakondsuse lõikes

2016 aasta

§ 298, välismaalase seadusliku aluseta Eestis viibimine
§ 300, Eestis ilma seadusliku aluseta viibival

välismaalasel töötamise võimaldamine
§ 301, välismaalase Eestis töötamise

tingimuste rikkumise võimaldamine
§ 303, Eestis ilma seadusliku aluseta viibiva välismaalase
töötamine
§ 304, välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumine



• Kui palju elab välismaalasi Teie omavalitsuses?

• Seadusliku aluseta viibiva välismaalase õigused?

• Kus välismaalased töötavad?

• Elutingimused ja elukoht?

• Päritolu ja kultuuriline taust?
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• Kus välismaalased töötavad 
ja millised on nende 
töötingimused?

• Välismaalase puhkeaeg, 
töötasu ja sotsiaalsed 
garantiid?

• Kas välismaalasel on esindaja 
(kas dokumendid on tema 
käes)?

• Abielu on sõlmitud viisa või 
elamisloa saamise 
eesmärgil?
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Migratsiooni nõustajad 01.03.17
• 4 migratsiooni nõustajat asukohaga:

• 2 Põhja prefektuur
• 1 Ida prefektuur
• 1 Lõuna prefektuur 

• Nõustamisteenus „kogu ahela pikkuses“:
• isiku staatuse õigeks määratlemiseks ja isiku nõustamiseks;
• Kutsujate ja tööandjate nõustamiseks
• PPA ametnike nõustamine, tugi klienditeenindajatele ja 

menetlejatele
• Vastavad päringutele kirjalikult, telefoni teel, nõustavad Skype 

teel ja vahetult vastuvõtul

• Proaktiivne nõustamine, otsivad inimesele parima lahenduse
• Osalevad partnerite infopäevadel, koolitavad (edasikoolitus)
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Koostöös loome 
turvalisust

11

Veljo Uustal

vaneminspektor

piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus

Ida prefektuur

tel. +372 50 89 172

veljo.uustal@politsei.ee


