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kajastamist.  
Uuritakse, kuidas on võimalik kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsust 
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piirikontrolli taastamise kogemusi Eestis, Lätis ja Soomes ning lisatakse nende riikide 
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Magistritöö tulemusena järeldati, et kompensatsioonimeetmete rakendamine ja 
piirikontrolli taaskehtestamine peab olema senisest täpsemalt reguleeritud. Liikmesriigid 
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Magistritöö tulemusi on võimalik kasutada Schengeni kompensatsioonimeetmete 



 
3

rakendamise plaanide ja eesmärkide väljatöötamisel erinevatel tasanditel. Kehtestada 
tuleks toimiv juhtimisahel ja eesmärgid ning määrata tulemustele kriteeriumid.  
Võtmesõnad: Schengen Acquis, kompensatsioonimeetmed, piiriülene koostöö, 
ebaseaduslik ränne, vaba liikumise ala, piirikontroll, ajutine piirikontroll, Euroopa Liidu 
sisepiirid, piirikontrolli taaskehtestamine. 
Võõrkeelsed võtmesõnad: Schengen Acquis, Compensatory Measures, cross-border 
cooperation, illegal migration, area of free movement, border control, temporary border 
control, European Union internal borders, reinstatement of border control. 
Säilitamise koht: 
Kaitsmisele lubatud 
Sisejulgeoleku instituudi juhataja 

 
Allkiri: 

Vastab magistritöö nõuetele 
Juhendaja: 

 
Allkiri: 

  



 
4

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................... 5 

1. SCHENGENI KOMPENSATSIOONIMEETMED JA NENDE RAKENDAMINE 

EESTIS ......................................................................................................................... 9 

1.1. Kompensatsioonimeetmed Schengen Acquis mõistes ............................................. 9 

1.2. Kompensatsioonimeetmete rakendamine Schengeni liikmesriikides ..................... 21 

1.3. Kompensatsioonimeetmete rakendamine Eestis ................................................... 27 

2. PIIRIKONTROLLI TAASTAMINE SCHENGENI 

KOMPENSATSIOONIMEETMETE OSANA ............................................................ 34 

2.1. Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamine .............................. 34 

2.2. Piirikontrolli taastamine Eestis ning Läti ja Soome kogemused ............................ 43 

2.3. Schengeni kompensatsioonimeetmete tõhusus ...................................................... 56 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................ 67 

SUMMARY .................................................................................................................... 71 

KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU ..................................................................... 73 

TABELITE JA JOONISTE LOETELU ........................................................................... 79 

LISA 1. Ekspertintervjuude kokkuvõte ........................................................................ 80 

LISA 2. Lõunapiiri sündmused aastatel 2004–2010 ..................................................... 93 

LISA 3. Neljatasandiline riiki sissepääsu kontrollimise mudel ülesannete jaotusega .... 95 

LISA 4. Ülevaade piirivalve valdkonnas sõlmitud koostöölepingutest ja protokollidest 96 

LISA 5. Kompensatsioonimeetmete funktsionaalne märksõnapuu ............................... 97 

LISA 6. Ekspertintervjuu küsimustik ........................................................................... 98 

LISA 7. Lõunapiiri sündmuste prognoos aastateks 2008–2010..................................... 99 

LISA 8. Regressioonisirged, mille abil on loodud LISA 7 .......................................... 100 

LISA 9. Lõunapiiri sündmused aastate lõikes keskmises nädala võrdluses ................. 102 

LISA 10. Piiriületusandmete ja piirikontrolli taastamisega seotud andmete päring 

Soome- ja Läti Vabariigi piirivalvele ......................................................................... 103 

  



 
5

SISSEJUHATUS 

Eesti Vabariik ühines Schengeni õigusruumiga 21. detsembril 2007. aastal, millega 

kaasnes ühtlasi maismaa- ja merepiiride avamine ning sisepiiridelt piirikontrolli kaotamine. 

Sisepiiridena olevatelt õhupiiridelt kaotati piirikontroll 30 märtsist 2008. aastal. Pärast 

Schengeni õigusruumiga ühinemist on piirikontrolli kaotamist sisepiiridel kompenseeritud 

erinevate meetmete rakendamisega. Kasutusele on võetud termin Schengeni 

kompensatsioonimeetmed, mis sisaldab teatud tegevuste kogumit, leevendamaks ja 

kontrollimaks Schengeni liikmesriikide vahel piirikontrolli kaotamisega kaasnevaid 

turvalisusriske. 

Eesti ühinemisest Schengeni õigusruumiga on möödunud rohkem kui kolm aastat, mis 

võimaldab analüüsida ja hinnata perioodi jooksul Schengeni kompensatsioonimeetmete 

rakendamise efektiivsust Eestis. Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise, 

hindamise ja arendamise teema on muutumas aktuaalseks ka kogu Euroopa Liidus (EL). 

EL juhtivametnike seisukohtades antakse mõista, et liikmesriikide kontrollitegevused vaba 

liikumise alal piiravat liialt isikute vaba liikumise põhimõtet. Samas seab kasvav illegaalse 

tegevuse surve nõudlikke väljakutseid siseturvalisuse eest vastutavatele ametkondadele. 

Leidmaks vastust probleemile, kas kompensatsioonimeetmete rakendamise 

proportsionaalsus vastab Eestis sisejulgeoleku riskidele ja ohuhinnangutele ning millisel 

määral piirikontrolli kaotamine mõjutab Eesti sisejulgeolekut, on vaja läbi viia uuring 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsuse hindamiseks. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata Schengeni kompensatsioonimeetmete toimimise 

efektiivsust pärast Eesti ühinemist Schengeni õigusruumiga piirikontrolli ajutise 

taaskehtestamise näitel ja teha selle põhjal ettepanekuid kompensatsioonimeetmete 

tõhustamiseks. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded. 

1. Analüüsida Schengeni kompensatsioonimeetmeid Schengen Acquis ja nende 

rakendamist Schengeni liikmesriikides. 

2. Antakse ülevaade kompensatsioonimeetmete rakendamise plaanidest ja tegevustest 

Eestis. 

3. Analüüsida Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamise 

võimalusi. 
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4. Hinnata piiriolukorda enne Eesti ühinemist Schengeni õigusruumiga (ex ante 

olukord) ja piirikontrolli taaskehtestamise ajal ning Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamist ühinemise järgselt (ex post olukord). 

5. Analüüsida piirikontrolli ajutist taaskehtestamist ning võrrelda seda Läti ja Soome 

kui Eesti naaberriikide piirikontrolli ajutise taastamise kogemustega. 

6. Koguda ja analüüsida eksperthinnanguid, saamaks sisendit ettepanekute tegemisele 

Schengeni kompensatsioonimeetmete tõhustamiseks. 

Magistritöö  koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline teemakäsitlus, 

milles kolmes alapeatükis keskendutakse uurimisülesannetes püstitatule. Avatakse 

kompensatsioonimeetmed Schengeni Acquis mõistes, tuuakse välja Euroopa Liidu 

nõudmised Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamiseks, samuti uurijate poolt 

esiletoodud probleemikohad. Üldise, Euroopa Liidu tasandi, kompensatsioonimeetmete 

rakendamisest ülevaate saamiseks analüüsitakse, kuidas Schengeni liikmesriigid on 

kompensatsioonimeetmeid rakendanud. Tuvastamaks piirikontrolli kaotamisega kaasnenud 

probleeme ning selgitamaks, millele tuleks kompensatsioonimeetmete rakendamisel 

tähelepanu pöörata, analüüsitakse sellekohaseid varasemaid uuringuid ja tehakse järeldusi 

Eesti rakenduskontekstis. 

Teoreetilise käsitluse viimases alapeatükis keskendutakse kitsamalt Eestile kui ühele 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendajale. Analüüsitakse, millised on Eesti 

rakendusplaanid selles valdkonnas ja hinnatakse, kas Schengeni õiguses püstitatud 

ülesanded leiavad rakendusplaanides kajastamist. Selliselt ülesehitatud teoreetiline käsitlus 

võimaldab hinnata, kas esineb valdkondi, mida ei ole rakendusplaanides käsitletud. Lisaks 

analüüsitakse, kuidas on rakendusplaanid toiminud ning millised on sellekohased 

tegevused. Peatüki lõpus tehakse järeldusi, kas plaane toetavad ka vastavad tegevuskavad 

ning millises osas neid on senini rakendatud. 

Teine peatükk keskendub juhtumiuuringule. Analüüsitakse piirikontrolli ajutist 

taaskehtestamist kui kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsuse üht indikaatorit. 

Lisaks uuritakse, kuidas on võimalik kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsust 

hinnata. Analüüsitakse kvantitatiivselt piiriolukordasid enne Schengeni õigusruumiga 

liitumist, selle järgselt ning piirikontrolli ajutise taaskehtestamise ajal. Viimase arvnäitajate 

võrdlus eelnevatega indikeerib, kuidas on kompensatsioonimeetmete rakendamine 

väljendunud. 
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Lisaväärtust annab Läti ja Soome Vabariigi piiriolukorra kvantitatiivne võrdlus Eestiga, 

mis näitab ühelt poolt käsitletud riikides kompensatsioonimeetmete rakendamise 

efektiivsust, teiselt poolt ka Eesti vastavat võimekust, kuna Läti ja Soome vastavad 

näitajad on ühise Schengeni piirikoridori kaudu seotud Eesti näitajatega ja omavad 

vastastikust mõju. Samuti on need indikaatoriteks Eesti poolt rakendatavate 

kompensatsioonimeetmete tõhususele. Tagaotsitavate ja isikuttõendavate dokumentideta 

isikute avastamine naaberriikide piiridel näitab ühtlasi ka Eesti riigisiseselt rakendatavate 

kompensatsioonimeetmete toimivuse efektiivsust. Töös käsitletakse ka piirikontrolli 

taastamise kogemusi Lätis ja Soomes ning lisatakse nende riikide piiriületuste statistika 

magistritöö ühe võrdluselemendina, mis annab võimaluse kaudselt võrrelda, kuidas on 

kompensatsioonimeetmete rakendamine Eestis mõjutanud Läti ja Soome piiriolukorda.  

Kuna Schengeni kompensatsioonimeetmed on veel suhteliselt uus uurimisvaldkond, siis on 

vastavaid uuringuid magistri- ja doktoriõppe tasemel tehtud vähe. Peaasjalikult on tegemist 

teoreetilist laadi töödega, mis keskenduvad õigusruumi kirjeldamisele ja selle analüüsile. 

Tallinna Tehnikaülikoolis on Diana Dubas (2010) koostanud magistritöö teemal 

„Schengeni õigusruumi sätete ja rakendatud kompensatsioonimeetmete tulemuslikkusest 

sisejulgeoleku kontrolli tagamisel“. Sisekaitseakadeemias koostatud lõputööde autoritest 

võib esile tuua Armensoni (2008), Kubi (2008) ja Pindise (2008) uurimusi 

kompensatsioonimeetmete rakendamisest sisepiiridel. Lisaks on rahvusvahelisel tasandil 

ilmunud teaduslikke artikleid, mis käsitlevad Schengeni kompensatsioonimeetmete 

rakendamise otstarbekust ja vajadust, analüüsides põhjuseid ja tulemusi. Esile võiks tuua 

Groenendijki (2004), Apap’i ja Carrera (2004) ning  Carrera (2005) sellekohased artiklid. 

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine on Schengeni kompensatsioonimeetmete 

komponent, mida riigid on kasutanud erineva intensiivsusega. Seega on mõnevõrra 

puudulik ka vastav võrdlusmaterjal. Lisaks on Schengeni kompensatsioonimeetmete 

rakendamise taktika näol tegemist sisejulgeolekualase valdkonnaga, mis operatiivtegevuse 

iseloomu tõttu raskendab ja kitsendab varasema uurimismaterjali kättesaadavust. 

Töös selgitatakse, kuidas Euroopa Liidu seadusandja on sätestanud 

kompensatsioonimeetmete rakendamise, kuidas liikmesriigid on selle korraldanud ja 

millised on võimalused neid meetmeid rakendada. Samuti tehakse järeldusi, kas 

rakendamine on efektiivne, millised on probleemsed kohad, millele tuleks senisest rohkem 

tähelepanu pöörata ja mida saaks edaspidi ette võtta, et nii Eestis kui ka teistes Schengeni 



 
8

liikmesriikides kompensatsioonimeetmete rakendamist edasi arendada ning tõhustada. 

Lisaväärtust annavad ka Eesti ja naaberriikide piirikontrolli taastamise kokkuvõtete 

võrdlusest tehtud ettepanekud parima praktika kujundamiseks. 

Käesolevas töös mõistetakse Schengeni kompensatsioonimeetmete all sisepiiridel ja 

Euroopa Liidu piiriüleses koostöös rakendatavaid politseilisi tegevusi. Kuna eelnimetatud 

tegevustel on tugev seos erinevate kompensatsioonimeetmete komponentidega ja ka 

välispiiri valvega, siis on vajalik nende sidumine kohati laiemalt. Tegevuste all sisepiiril on 

Eesti kontekstis käsitletud tegevusi lõunapiiril, kuna piirikontrolli taaskehtestamine 

mõjutas just seda piirkonda kõige rohkem. Samas tuleb ka siinkohal käsitleda sisepiiri, 

näiteks Soome andmete analüüsi puhul, laiemas mõttes, tuues võrdlusesse ka Helsingi 

sadamas kogutud piiriolukorra andmed. 

Magistritöös uuritakse põhjalikumalt Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise 

teoreetilist baasi ja vaadeldakse kompensatsioonimeetmete rakendamist ning piirikontrolli 

ajutist taastamist selliselt, nagu seda korraldati, sekkumata protsessi kulgu. Teoreetilise osa 

andmete kogumisega kaardistatakse teemakohased olemasolevad uurimistööd ja 

kesksemad teadusartiklid ning kirjeldatakse dokumentide analüüsi tulemusi. Ühtlasi 

analüüsitakse kompensatsioonimeetmete rakendamise tulemusena kogutud statistilisi 

andmeid ja antakse protsessile kvantitatiivne hinnang. Samuti kasutatakse uuritavate 

tegevuste hindamiseks eksperthinnanguid, mis viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu 

vormis. Valimiks intervjuude läbiviimisel olid Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ning 

Siseministeeriumi spetsialistid, kelle otsene ülesanne oli piirikontrolli taaskehtestamise 

läbiviimise korraldamine ja kes koordineerivad kompensatsioonimeetmete alaseid tegevusi 

sisepiiridel. Ekspertintervjuude valimis arvestati põhimõtet, et esindatud oleksid kõik 

kompensatsioonimeetmete rakendamisega seotud siseriiklikud tasandid. 

Autor tänab kõiki käesoleva töö valmimisele kaasaaitajaid, eelkõige oma juhendajat, kelle 

nõuanded töö valmimiseks olid hädavajalikud. Samuti Politsei- ja Piirivalveametit, kes 

andis võimaluse uurimisandmetele ligipääsuks, Sisekaitseakadeemia õppejõude, kes andsid 

teavet teadustöö kirjutamiseks, ning eksperte, kes olid nõus oma teadmisi jagama. 
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1. SCHENGENI KOMPENSATSIOONIMEETMED JA NENDE 
RAKENDAMINE EESTIS 

1.1. Kompensatsioonimeetmed Schengen Acquis mõistes 

Kompensatsioonimeetmed on termin, mida sisepiiride kontrollis on pärast Schengeni 

õigusruumi loomist ja laienemist hakatud aina rohkem kasutama. Sageli kasutatakse seda 

terminit tunnetuslikult, teadvustamata, mida see konkreetselt tähendab ja milliseid nõudeid 

ning tegevusi endas kätkeb. Lihtsustatud on mõelda kompensatsioonimeetmetest kui 

tegevustest, mis kompenseerivad piirikontrolli kaotamist Schengeni ala sisepiiridel. 

Keerulisem on olukord siis, kui peab kompensatsioonimeetmetest eristama konkreetseid 

tegevusi, nagu politseipatrullide rakendamine või välispiiri valvamine. Kustkohast läheb 

piir, mis on kompensatsioonimeede ja mis ei ole? Kas selline piiri seadmine on vajalik või 

on tegevused sedavõrd seotud, et sellist piiri ei olegi otstarbekas määratleda? Schengeni 

kompensatsioonimeetmed on kompleksne valdkond, mistõttu on uurimuse läbiviimiseks 

vajalik teema konkreetne piiritlemine. 

14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu II jaotise artikkel 17 käsitleb tegevusi, 

millega lepinguosalised peavad „võtma täiendavaid meetmeid, et tagada sisejulgeolek ja 

ära hoida nende riikide kodanike ebaseaduslik sisseränne, kes ei ole Euroopa Ühenduse 

liikmed“ (The Schengen Acquis … 1985). Viidatud säte näitab, et Schengeni lepingus 

nähti ette vajadust täiendavate meetmete rakendamise järele sisejulgeoleku tagamiseks 

vaba liikumise alal. 

Õiguslik alus piirikontrolli kaotamiseks sätestati Ühtse Euroopa akti artiklis 14 (Single … 

1986), mis jõustus 1987. aasta juulis. See langes kokku mõnede Euroopa Ühenduse 

liikmete püüdlustega arendada Schengeni režiimi, võimaldamaks isikute vaba liikumist. 

Schengeni konventsiooni allkirjastamisega 1990. aasta juunis ühines sellega enamik 

toonaseid Euroopa Ühenduse liikmeid. Aastal 1999 jõustunud Amsterdami leping (Treaty 

… 1997) viis Schengeni režiimi Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku ja sai sellega 

Euroopa Liidu acquis standardseks osaks. (Kirisci 2005:343) 

Walsch (2008:84) on kirjeldanud Schengeni õigusruumi kujunemist Euroopastumise 

kontekstis. Tema seisukohalt võimaldas 1997. aastal sõlmitud ja 1999. aastal jõustunud 
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Amsterdami leping (Treaty … 1997) Suurbritannial ja Iirimaal jääda välja teatud Euroopa 

Liidus kehtestatud normidest. Amsterdami leping lubas ühtlasi ka Euroopa Liitu 

mittekuuluvatel riikidel liitumise Schengeni alaga, mille tulemusena mõned Euroopa Liidu 

välised riigid, nagu Norra ja Island, ühinesid Schengeni alaga aastal 19911, koos Euroopa 

Liidu liikmesriikide Taani, Rootsi ja Soomega. Samamoodi ühines 2008. aasta lõpus 

Schengeni alaga neutraalne Šveits. Vahepeal läbisid ülejäänud 2004. aastal Euroopa Liitu 

astujad, sh Läti, Leedu, Eesti, Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja Ungari, edukalt 

ühinemisläbirääkimised ning liitusid Schengeni alaga 2007. aastal. Schengeni acquis 

hakkas lõpuks jõustuma ja standardiseerima kontrolli Schengeni ala piiridel, looma ühist 

viisapoliitikat ja kujundama koostööd sellistes valdkondades, nagu politsei- ja 

õigussüsteemid. 

Lisaks võetakse Stockholmi Programmiga (The Stockholm … 2010) hulgaliselt kohustusi, 

mis puudutab laiemalt Euroopa Liidu sisejulgeolekut ning keskendub vabadusele, 

turvalisusele ja õigusele rajaneva ala arendamisele. Stockholmi Programmis viidatakse ka 

Euroopa Liidu Sisejulgeoleku strateegiale (The EU Internal … 2010), mis mõlemad 

sisaldavad sarnaseid põhimõtteid ja puudutavad osaliselt ka Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamist. Stockholmi Programmi alusel on välja töötatud ka 

vastav rakendamise tegevuskava (Stockholmi … 2010), mis sisaldab Stockholmi 

Programmis käsitletule seatud tähtaegasid.  

Eesti jaoks avati maismaa- ja merepiirid 21. detsembril 2007 ning õhupiiridel kadus 

piirikontroll 29. märtsist 2008. Tänaseks kuulub Schengeni alasse 25 riiki, mis praktikas 

tähendab seda,  et Schengeni lepinguosaliste riikide sisepiiride ületamine toimub isikuid 

kontrollimata ning piirikontrolli teostatakse vaid Schengeni ruumi välispiiridel. Dubas 

(2010:5) rõhutab, et isikute vaba liikumine suurendab isikuvabadust ja annab ka 

mitmekülgse majandusliku efekti, samas suurenevad ka piiriülese kuritegevuse 

võimalused, nagu organiseeritud kuritegelike ühenduste tegevuse laienemine, illegaalne 

immigratsioon, ebaseaduslik uimasti- ja relvakaubandus, aktsiisikaupade salakaubavedu ja 

maksupettused. Sisepiirideta alal muutub lihtsamaks ka tagaotsitavate isikute ja 

transpordivahendite liikumine läbi liikmesriigi. 

                                                

1 Käesoleva töö autorile teadaolevalt toimus mainitud ühinemine 2001. aastal. Tõenäoliselt on viidatud allika 
puhul tegemist trükiveaga. 
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Eeltoodu selgitab üldiselt, mida on endaga kaasa toonud Schengeni õigusruumiga 

liitumine, kuid ei ole päris täpne piirikontrolli teostamise suhtes. Schengeni alal toimub 

pidev isikute kontroll, kuid seda tehakse pisteliselt ja riskianalüüsist lähtuvalt. Vaba 

liikumise alal võetavad kontrollimeetmed on ka Schengeni kataloogis mainitud 

integreeritud piirihalduse neljatasandilise riiki sissepääsu kontrollimise mudeli osa 

(Schengen Catalogue … 2009:8). Kuna Schengeni kompensatsioonimeetmeid on Eestis 

rakendatud juba üle kolme aasta, on otstarbekas hinnata nende toimivust ning efektiivsema 

rakendamise võimalusi. 

Piirikontrolli teostatakse lisaks Schengeni õigusruumi välispiiridele piirikontrolli 

taaskehtestamise käigus ka sisepiiridel, kuna ühe võimalusena ajutiselt riigi turvalisust 

suurendada nähakse selline võimalus ette. Piirikontrolli taastamine on oluliseks 

indikaatoriks ka igapäevastele vaba liikumise alal rakendatavate kompensatsioonimeetmete 

toimimise efektiivsuse hindamisel. Piirikontrolli ajutise taaskehtestamisega luuakse 

sisuliselt olukord, kus sisepiiridel kontrollitakse riiki sisenevat suunda samadel 

põhimõtetel, kui seda tehakse välispiiril. Nii on võimalik saada ülevaade, kas ja kui palju 

on muutunud õigusrikkujate ja ebasoovitavate isikute tabamine võrreldes sellega, kui 

lauspiirikontrolli ei teostata, vaid kasutatakse pistelist kontrolli ehk Schengeni 

kompensatsioonimeetmeid. 

Schengeni lepingu eesmärk oli kehtestada ja rakendada isikute vaba liikumine Euroopa 

Liidus. Traditsioonilise piirikontrolli vahetus uute põhimõtete vastu tekitas liikmesriikide 

hulgas teatud ebakindlust, oodati raskendavat mõju riiklikul tasandil „vaba liikumise ala“ 

kokkuleppe sündimisele. Piirikontrolli kaotamine, samuti riigipiiride suurenenud 

läbilaskvus tõid riiklikul tasandil kaasa ka palju hirme potentsiaalse massilise 

ebaseadusliku sisserände ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse suuremise ees. 

Tundus, et õiguse eest vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidus (avatuse põhimõte) on vaja 

lisada julgeoleku raamistik (kontrolli funktsioon). Schengeni lepingut oli seega vaja 

täiendada Schengeni rakenduslepinguga, mis tõi ühistele Euroopa Liidu piiridele erinevad 

meetmed, mille eesmärk oli hüvitada ilmne turvalisuse puudujääk, mis tulenes siseriikliku 

kontrolli kaotamisest. (Carrera 2005:700) Eelnimetatud meetmeid käsitletaksegi ühtse 

nimetuse all kompensatsioonimeetmed. 

Salter (2004:81) on toonud huvitava võrdluse erinevate kontrolli süsteemide kohta ja 

vaadelnud neid terrorismi tõkestamise seisukohast. Uurides Schengeni süsteemi, Kanada 
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passisüsteemi ja Ameerika Ühendriikide reisijate kontrolli süsteemi näeme, et ükski 

nendest ei suuda garanteerida täielikku kaitset terrorismi vastu. Euroopa Liit on tõhustanud 

oma julgeolekuaparaati, pidades silmas Schengeni režiimi. Kanada on üritanud luua 

riskivaba dokumendisüsteemi, mis välistab varguseid. Ameerika Ühendriigid on ümber 

konfigureerinud uurimisprotseduurid, et saada paremat ülevaadet turistide kavatsustest. 

Nagu näha, on viimasel ajal riiki sisenemise kontrolli poliitikat palju muudetud. Oma jälje 

julgeoleku kindlustamisele on jätnud üle maailma toimunud terrorirünnakud. Eriti väärib 

esiletoomist nn 9/11 terrorirünnak, mis pani piiridel toimuvale mõtlema mitte ainult 

Ameerika Ühendriike, vaid kogu maailma. Kuna terrorismioht on üks neist, mis on otseses 

seoses piiril toimuva kontrolliga ja isikute vaba liikumise põhimõttega, on mh oluline ka 

see käesolevas töös ära märkida. 

Piirikontroll on saanud Euroopa Liidu n-ö esimeseks kaitseliiniks, mis hoiab ära 

ebastabiilsust ja selle tagajärgi, nagu näiteks põgenike kontrollimatut saabumist, 

kuritegevust ja õiguskorra rikkumisi. Siiski on piiride ja julgeoleku funktsioonid 

muutunud. Piire nähakse kui diskrimineerivaid üksusi, mis segavad inimestevahelist 

läbikäimist (viisapoliitika), aga samuti ka midagi, millega peab hakkama saama (näiteks 

piiriülese koostöö vajadustest tingituna). (Grabbe 2000:520) 

Nagu käesoleva uurimuse sissejuhatuses viidati, on Eestis tehtud mitmeid uurimistöid, mis 

käsitlevad Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamist Eestis ja keskenduvad 

kompensatsioonimeetmete komponentide erinevatele osadele. Samas ei ole neid meetmeid 

keegi täpselt defineerinud. Puudub ka teema piiritlus, kus oleks sõnastatud, et käsitletakse 

ainult mingit konkreetset, kitsast osa kompensatsioonimeetmetest. Senistest töödest jääb 

mulje, nagu käsitleksid need kogu Schengeni kompensatsioonimeetmete paketti. Kohati on 

see mõistetav, sest kompensatsioonimeetmetest räägitakse üha enam ja ka mitmetes 

dokumentides (Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuride põhimäärused, politseiteenistust 

korraldavad haldusaktid, jm) on neid käsitletud kui „enesestmõistetavaid“. Samas ei ole 

need kuni 2010. aastani kusagil defineeritud. Kompensatsioonimeetmete definitsioon 

puudub üldiselt Schengeni õiguse ja ka Eesti õiguse alusdokumentides. Seda kinnitavad ka 

läbi viidud ekspertintervjuud (lisa 1). Nagu mainitud, esineb viiteid 

kompensatsioonimeetmetele rakendusaktides, millega korraldatakse politsei- ja piirivalve-

teenistust. Euroopa Liidu Teatajas võib leida dokumente, kus nimetatud terminit on 

kasutatud, kuid definitsiooni ei leidu ka nendes. 
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Definitsiooni puudumine on samas mõistetav, sest kompensatsioonimeetmetega on seotud 

Schengeni liikmesriikide õiguskaitseorganite kogu tegevus. Peaasjalikult politseiline, 

piirivalveline ja migratsiooniline tegevus, kuid ka teiste organisatsioonide oma. 

Valdkondade ülesus teeb kompensatsioonimeetmete täpse defineerimise keeruliseks.  

Piirikontrolli kaotamine sisepiiridel seab kõrgendatud ootused kõikidele sisejulgeolekut 

tagavatele asutustele, sest nende pädevuses on rakendada meetmeid, mis aitaksid 

leevendada asjaolu, et piirikontrolli ei teostata. Siinkohal ei saa rääkida ainult Eesti 

kontekstist, kuna see puudutab kõiki Schengeni liikmesriike. Näiteks võib 

kompensatsioonimeetmeks pidada kogu integreeritud piirihalduse alast tegevust, nagu seda 

on käsitletud Schengeni kataloogis (Schengen … 2009). Kataloog sisaldab nii 

piirikontrolli, asutuste vahelist ja rahvusvahelist koostööd, vaba liikumise alal võetavaid 

kontrollmeetmeid kui ka Schengeni infosüsteemi (SIS) kasutuselevõttu. Viimast 

käsitletakse Schengeni konventsioonis. Näiteks mõjutab piirikontrolli efektiivsus 

välispiiridel Schengeni liikmesriikide territooriumitel viibivate illegaalide määra ja ka 

varastatud ning keelatud kauba liikumist. Oluline on siinjuures see, et efektiivsus ja 

võimekus piiri ühtmoodi valvata oleks kõikidel liikmesriikidel ühesugune. Asutuste 

vaheline koostöö võimaldab avastada juba riigis ebaseaduslikult viibivaid isikuid. 

Rahvusvaheline koostöö loob võimaluse avastada teises riigis tagaotsitavaid isikuid ja 

varastatud esemeid, samuti reageerida operatiivselt võimalikele sellistele juhtumitele 

sisepiiridel. Vaba liikumise alal tehtavate kontrollimeetmete abil on võimalik pistelise 

kontrolli teel avastada piiriülest ebaseaduslikku tegevust ja leida tagaotsitavaid isikuid. 

Kõiki eeltoodud näiteid toetab Schengeni infosüsteem, mille kaudu on võimalik teavitada 

teisi liikmesriike kurjategijatest, varastatud esemetest ja ebasoovitavatest isikutest. Läbi 

Schengeni infosüsteemi isikuid ja kaupu kontrollides vähendatakse ebasoovitava 

kontingendi liikumist nii üle sise- kui ka välispiiri. Seega võib kompensatsioonimeetmete 

alla tinglikult liigitada enamus tegevusi, mis on seotud sisejulgeolekuga. Vahe on ainult 

mõju suuruses – kui palju mingi tegevus kompenseerib piirikontrolli kaotamist. Mõju 

hindamise kohta hetkel õigusaktides sätted puuduvad ning selle kohta ei ole käesoleva töö 

autori andmetel olemas ka keskseid uurimustöid. 

Samasuguse järelduseni (lisa 1) on jõudnud ka intervjueeritud eksperdid, kes samuti ei 

tõmba selget piiri kompensatsioonimeetmete ja muude põhitegevuste vahele. 

Kompensatsioonimeetmetena tõid nad esile valdkonnad, mis ühtivad Schengeni 
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konventsioonis sätestatutega, samuti mainiti integreeritud piirihaldust ja sellega seotud 

tegevusi. 9. märtsil 2011. aastal on ekspert intervjuus öelnud: „Kompensatsioonimeetmeid 

ei olegi Euroopa Liidu õiguses sõnastatud. Nagu Euroopa Liidus kombeks, ja mida paljud 

praktikud vihkavad, on parim praktika märksõnaks. Üks riik ütleb, et me teeme seda, teine 

teeb jälle teistmoodi. Minu arusaam on, et kõik tegevused, mis on suunatud Euroopa Liidu 

siseturvalisuse tagamiseks, mis on seotud väljastpoolt tulevate ohtude vastase tegevusega, 

on kompensatsioonimeetmed. Riikide riskiprofiilid on erinevad, iga riigi jaoks on 

kompensatsioonimeetmed erinevad.“ Eelöeldu näitab selgelt kompensatsioonimeetmete 

komplekssust ja mahukust ning liikmesriigi võimalust rakendada meetmeid enda 

vajadustele vastavalt. 

Kennard (2004:3) väidab, et „piirivalvealased uuringud on viimastel aastatel, vaatamata 

globaliseerumisele ja sagedastele viidetele „piirideta maailma“ kohta, saanud hoogu 

juurde. Ettepanekuks oleva „Euroopa regioonideks“ poliitika piirid on muutunud 

segasemaks ja see peegeldub jätkuvas akadeemilise huvi kasvus erinevate piirialade, 

piirialade inimeste ja piiripoliitika valdkondade vastu. Olukord külma sõja järgselt on eriti 

huvitav, kuna kõik need piirid on tohutute muutuste lävel ja kõiki asjaomaseid riike 

mõjutab Euroopa Liidu poliitika, kas nad on liitumas selle organisatsiooniga või mitte. 

Seetõttu on mõistlik eeldada, et ühised koostööregulatsioonid võivad olla kasulikud“. 

Regulatsioonid, mis moodustavad Schengeni režiimi, on keerulised ja hõlmavad 

mitmesuguseid probleeme. Nende hulka kuuluvad mh eeskirjad, mis käsitlevad kontrolli 

kaotamist isikutele Euroopa Liidu ühistel sisepiiridel, inimeste liikumist Euroopa Liidu 

välispiiridel, politseikoostööd liikmesriikide vahel, Schengeni infosüsteemi loomist ja 

tingimuste määratlemist, mille kohaselt Schengeni viisasid saab välja anda. Schengeni 

režiim sisaldab mh ka nimekirja kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on viisast 

vabastatud või peavad seda omama. (Kirisci 2005:343-345) 

Käesolev töö vajab samuti konkreetsemat piiritlemist, sest magistritöö maht ei võimalda 

kogu kompensatsioonimeetmete valdkonna uurimist. Visuaalse pildi töö piiritlemisest 

annab joonis 1, kus on toodud skemaatiline ülevaade nii muude valdkondade mahust kui ka 

uuritava valdkonna paiknemisest Schengeni konventsiooni mõistes. 

Joonise koostamisel on aluseks võetud Schengeni konventsioon, mille eesmärgiks on, 

lähtuvalt kontrolli kaotamisest isikute üle ning kaupade ja transpordi liikumise 
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Schengeni konventsioonis, siis võib järeldada, et ka tema peab just seda dokumenti 

kompensatsioonimeetmete aluseks. 

Käesolev töö on üles ehitatud selliselt, et käsitletavad tegevused, on tähistatud joonisel 1 

ning seotud seega ka Schengeni konventsiooniga. Töö koostamisel on järgitud põhimõtet, 

et tegevused, mis lähtuvalt teema piiritlemisest välja jäävad on vähem käsitletud või 

puudub nende käsitlemine üldse. 

Magistritöö keskendub joonisel 1 märgitud piirikontrolli taastamise ja vaba liikumise alal 

võetavate kontrollimeetmete uurimisele. Samas on selle valdkonna tegevused tihedalt 

seotud sisepiiride ületamise ja politseikoostöö tegevustega. Piirikontrolli taastamine on 

tihedalt seotud välispiiride valvega, sest piirkontrolli taastamisel võetakse tarvitusele 

samad meetmed, mis välispiiril on igapäevaselt kasutuses. Nende tegevuste maht sõltub 

ohuhinnangust. Tegevused, mida sisepiiride ületamisel piirikontrolli taastamise käigus 

rakendatakse, on sarnased välispiiridel rakendatavate tegevustega. Politseikoostöö on 

samas igapäevane ülesanne liikuvate üksuste tegevuses, mis on osa vaba liikumisega alal 

võetavatest kontrollimeetmetest. Näitena võib tuua piirialadel toimuvaid ühispatrulle. 

Seetõttu käsitletakse käesolevas töös ka seda valdkonda – see on valdkond, mille tegevuse 

tulemusena on võimalik koguda andmeid ex post ajavahemikul piiriolukorrast ning sellest, 

millisel määral on õigusrikkujaid tabatud. Nimetatud tegevused on aluseks lisas 2 esitatud 

tabelis 2008. ja 2009. aasta arvandmete kogumiseks. 

Uuritaval alal on kokkupuutepunkte enamiku joonisel 1 kirjeldatud valdkondadega, kuid 

käesolevas töös nendele põhjalikult ei keskenduta. Nimetatud kompensatsioonimeetmete 

rakendamist Schengeni liikmesriikides käsitleb käesoleva peatüki teine alapeatükk. 

Üldistades võib määratleda, et käesolevas magistritöös keskendutakse igapäevastele 

tegevustele piirialadel, mida viib läbi Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakond 

koostöös teiste valdkondadega. 

Üheks oluliseks valdkonnaks on ka piiriülene koostöö, mille tegevused täpsustatakse 

riikidevaheliste kokkulepetega. Kuigi esmapilgul tundub, et paljud tegevused on 

lahendatavad kokkulepetega, on ka muid tekkida võivaid probleeme. Näiteks 

kommunikatsioon jälitustegevuse ajal – seda nii keelelise kui ka tehnilise võimekuse 

vajakajäämise tõttu. Tehniliselt võib olla piiratud suhtlus teise riigi ametnikega, 
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probleemiks võib kujuneda ka operatiivne suhtlemine enda riigiga. Selliste probleemide 

lahendamiseks tuleb teha pidevat koostööd ja otsida võimalusi tegevuste parendamiseks. 

Daman (2008:175) on toonud iseloomuliku näite probleemidest piiriüleses koostöös. 

Politsei- ja Piirivalveameti tegevuseks piirialadel on ka piiriülene jälitustegevus. 

Arvestades, et jälitamine hõlmab „vilkuvaid tulesid“, sireene ja suuri kiirusi, toob see alati 

kaasa palju avalikku tähelepanu. Seega: kui välismaa politseisõidukid on kaasatud 

jälitamisse, võidakse tajuda territoriaalset sissetungi. Selle tulemusena on arutelu 

Schengeni liikmesriikide siseselt piiriülese jälgimise üle läinud palju sujuvamalt kui 

jälitustegevuse üle. See oli üks kõige vastuolulisem küsimus, ja ummikusse jooksnud 

läbirääkimisi on suutnud ületada alles avatud süsteem, kus igal riigil on võimalus anda 

omad klauslid läbi erideklaratsioonide. Kompromiss ei kajasta küll tegelikke 

politseipraktika vajadusi, kuid on poliitiliselt siiski vastuvõetav. 

Vaadates kompensatsioonimeetmeid Schengen Acquis, ei saa käsitlemata jätta ka Prümi 

lepingut (Austria … 2008), mis annab suunised jälitustegevusele ja piiriülesele 

politseikoostööle. Prümi leping suurendab piiriülese turvalisuse alast koostööd, eriti selles 

osas, mis on seotud terrorismi, kuritegevuse ja ebaseadusliku rändega. Prümi leping 

sisaldab: 

• lihtsustatud andmevahetuse põhimõtteid, nt DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registri 
andmeid; 

• dokumendispetsialistide tegevuste põhimõtteid, avastamaks võltsitud dokumente; 

• ühisoperatsioonide põhimõtteid riiklike politseijõududega. 

Siinjuures tuleb märkida, et andmevahetuse programm on tunduvalt suurendanud 

kuritegevuse lahendamise tulemusi. Tolleaegne Austria justiitsminister Günther Platter 

nimetas Prümi lepingut kui „kuritegevuse vastase võitluse verstaposti Euroopa tasandil“. 

(Walsch 2008:85) 

Käesoleva töö kontekstis on oluline välja tuua eeltoodud kolmest punktist viimane, mis 

sisaldab õiguste andmist teise riigi pinnal nii relvastuse, laskemoona ja erivarustuse 

omamiseks kui ka ühisoperatsioonidel osalemiseks. Kuna riikidevaheliste ühispatrullide 

tegevus on Eesti poolt rakendatav kompensatsioonimeede, on Prümi leping asjakohane 

sellisele tegevusele õiguslike aluste andja. Samas tuleb mõista, et ka muud loetelus toodud 

tegevused on seotud kompensatsioonimeetmete rakendamisega, näiteks patrullimise käigus 
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vajaminevat teise riigi andmebaasis olevat informatsiooni vahetatakse operatiivselt läbi 

määratud kontaktpunktide. Samuti toimub dokumendispetsialistide koolitus lepingus 

toodud põhimõtete kohaselt. 

Frontexi riskianalüüsi üksuse poolt välja antud kvartaalse migratsioonialase ülevaate 

(FRAN … 2010) analüüsist järeldub, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on idapiiri 

regioonis olukord stabiilne. Enamus tabatud illegaalseid migrante jääb Kagu-Euroopasse. 

Seega: Eesti ei ole statistika järgi Euroopa mõistes ei migratsiooni transiitriik ega ka 

sihtriik. Viimastel aastatel on Rootsis suurenenud riigis ebaseaduslikult viibivate isikute 

arv. Üheks võimaluseks Rootsi liikuda on läbi Eesti. Samuti Siseministeeriumi poolt välja 

antud kokkuvõttes „Turvalisuspoliitika 2011“ mainib Siseministeeriumi migratsiooni- ja 

piirivalvepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus (2011:73), et „enamasti üritatakse Eestist 

pääseda edasi teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, eelkõige Põhjamaadesse“. Seega 

on Eesti panus läbi kompensatsioonimeetmete rakendamise illegaalse immigratsiooni 

tõkestamisel oluline. 

Smartt’i (2003) hinnangul elas 2003. aasta seisuga Euroopa Liidus ilma seadusliku aluseta 

3–4,5 miljonit inimest. Euroopa Parlamendi pressiteate kohaselt oli illegaalsete 

immigrantide arv tõusnud 2009. aasta seisuga 4,5–8 miljonit inimeseni (Europe to … 

2009). Hinnanguliselt toimetatakse ca 400 000 inimest iga-aastaselt liikmesriikidesse. See 

tähendab, et peamiselt naised ja lapsed, kellel puuduvad dokumendid, on ametlike 

viibimisalusteta ja selle tõttu ilma seaduslikust kaitsest. Küsitav on, kas rahvusvahelised 

politseistruktuurid nagu Europol, Interpol ja FBI teevad piisavalt koostööd 

inimkaubanduse tõkestamise vallas, kuna nende luuresüsteemid ei ühildu omavahel veel 

täielikult. Inimkaubandus on üks ülemaailmse terrorismi rahastamisallikaid. Lisaks sellele, 

on inimkaubandus veel ka ühiskonnatervise mureallikas, kuna üha laiemalt levivad 

nakkushaigused nagu HIV/AIDS on kogu ühiskonna mure. Seega on rahvusvaheline 

kuritegevus ka sotsiaal-majanduslik probleem, mistõttu on tähtis, et kõik jõustruktuurid, 

eriti Euroopas, suudaksid selles valdkonnas tehtava koostöö määrata prioriteediks. (Smartt 

2003:164–165) 

Samasugusele probleemile on viidanud ka Grabbe  (2000:520), kes toob esile isikute 

liikumise kriminaalsetel põhjustel. Keelatud kaupade liikumine (sh varastatud sõidukid ja 

narkootikumid) on asendunud inimkaubanduse ida–lääne-suunalise liikumisega, mis on 

tihti ohutum ja palju tulutoovam tegutsemisviis. Grabbe nimetab sh ühe põhjusena ka 
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ametivõimude tahte puudumise sellist tegevust tõkestada, sest politsei ja piirivalve töötajad 

on tihti alatasustatud ja võivad saada eelnimetatud tegevustest kasu. Seda mõtet edasi 

arendades võib Schengeni välispiiride valve korraldamisel vajalikuks pidada ka ühtset 

töötasupoliitikat, mis maandaks riski, kus kuritegevusel on eeldus koonduda 

majanduslikult mahajäänumasse liikmesriiki või regiooni. 

Otsused, mis võetakse vastu leevendamaks piirikontrollimeetmeid välispiiridel, mõjutavad 

ohuhinnanguid ka sisepiiride kohta. Schengeni režiim on dünaamiline ja arenev. Teatises 

„Teel integreeritud piirihaldamise poole Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiridel“ seadis 

Euroopa Komisjon prioriteediks arendada acquis`d seoses nn kohaliku piiriliikluse 

rakendamisega (Kirisci 2005:345). See annaks võimaluse kohalikel elanikel, kelle elukoht 

on välispiirist kindlaks määratud vahemaa kaugusel, lihtsustatud korras piiri ületada. Riike, 

kes selle korra rakendamise vastu huvi on tundnud, on mitmeid. Eestit enim puudutav on 

Leedu ja Valgevene vaheline sellekohane leping (Local … 2010). 

Taoliste lihtsustuse puhul eksisteerib oht, et seda hakkavad ära kasutama kurjategijad, mis 

viib Schengeni alal kontrollimeetmete suurendamiseni, sh piirialadel. Lisameetmed viivad 

ressursi suurendamiseni, et uute väljakutsetega toime tulla, samas on need aga vastuolus 

Schengeni õigusruumi loomispõhimõtetega, kuna täiendavate kontrollimeetmete 

tulemusena võidakse piirata isikute vaba liikumist. 

Teisalt on liikmesriigid taaskehtestanud ka piirikontrolli, võitlemaks illegaalse 

immigratsiooni vastu (Groenendijk 2004:160), mis näitab, et piirikontrolli 

taaskehtestamisel on oma koht kompensatsioonimeetmetel. Kuigi ekspertintervjuude 

analüüsist tulenevalt esines seisukohti (lisa 1), kus piirikontrolli taaskehtestamist kiputakse 

hoidma kompensatsioonimeetmetest eraldi, väidab Groenendijk, oleneb kõik eesmärgist. 

Lisaks võib kompensatsioonimeetmete rakendamise mõjutajaks pidada ka üldist 

viisapoliitikat. Tegurid, mis mõjutavad välispiiri ületusi, suurendavad või vähendavad 

illegaalse migratsiooni ohtu. Näiteks uute liikmesriikide varasemad viisaväljastamise 

protseduurid olid nii odavamad (või olid üldse tasuta) kui ka lihtsamad ning lühemate 

ooteaegadega ja väiksema keeldumismarginaaliga (näiteks Poola keeldus enne Euroopa 

Liiduga ühinemist 1,2% viisaväljastamistest ukrainlastele, kuid Schengeni riigid keeldusid 

11,5%). Schengeni õigusega kooskõlas on uued liikmesriigid vastutavad uue Schengeni 

välispiiri kontrolli eest, mis toob endaga kaasa Schengeni riikidesse sisenemise reeglitest 
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kinnipidamise kohustuse. Selle asemel, et anda välja tasuta viisasid, on riikidel nagu Poola, 

kohustus võtta 35€ suurust tasu lühiajalise viibimisajaga viisa eest. Euroopa Liidu viisa 

väljaandmise lihtsustamise lepped ei luba erileppeid uute liikmesriikide ja nende naabrite 

vahel. Seetõttu viisa väljaandmise lihtsustamise lepe, mis pidanuks põhimõtteliselt 

lihtsustama viisapoliitikat, halvendas seda pärast uute liikmesriikide ühinemist. (Trauner ja 

Kruse 2008:426) 

Kuna naaberriikide jaoks olukord viisa taotlemisel halvenes (kehtestati tasud, pikenesid 

järjekorrad, keeldumiste protsent tõusis), suurendas see ka illegaalselt Schengeni 

territooriumile pürgijate arvu. Lisaks kontrolli tõhustamisele välispiiril on üheks 

võimaluseks selliseid isikuid tabada just kompensatsioonimeetmete tõhusam rakendamine. 

Pinnapealselt vaadeldes näib, et sisepiiride  kaotamisega loodi ühine liikumisruum, mis 

suurendas isikute määra, kellele kehtivad riikidevahelise vaba liikumise õigused. 

Täpsemalt vaadeldes aga selgub, et vastastikune vastutus tuleneb piiride 

„ühiskondlikustamise“ kontseptsioonist, muutes iga sise- ja välispiiri piiriks, mis kuulub 

igale liikmesriigile. Sellest tulenevalt ka arusaamad riigi julgeolekust ja avalikust korrast, 

mis on arenenud igas liikmesriigis ja kantud üle kõikidele teistele liikmesriikidele. 

Kandidaatriikide ja uute liikmesriikide ühinemine „vabaduse, turvalisuse ja õiguse“ alaga 

on hea näide eelneva kohta. Pärast ühinemistoimingute lõpetamist on võimalikud kõik 

migratsiooni seaduste tõlgendused, võttes arvesse Schengeni nõudeid, samas tuleb ka 

arvestada mõisteid „riiklik julgeolek“ ja „avalik kord“, nagu on määratletud iga 

liikmesriigi enda poolt. (Rigo 2005:7-8) 

Rigo (2005) võtab kokku printsiibid, millest lähtutakse. Ametlikud Euroopa Liidu 

dokumendid deklareerivad, et laienemine toob kaasa uusi väljakutseid oma välispiiride 

kaitsel, arvestades asjaolu, et uued ja tulevased liikmesriigid on suuresti vastutavad 

sisejulgeoleku eest liidus. Paljud tegevused on üksikasjalikult kirja pandud, nende 

rakendamiseks on loodud käsiraamatud, mida iga liikmesriigi ametnik saab vajaduse korral 

kasutada. Samas on paljugi jäetud lahtiseks, et ka liikmesriikidel oleks otsustamisvalda, 

kuidas ja millise intensiivsusega midagi rakendada. 

Näiteks on Euroopa Komisjon koostanud Julgeoleku käsiraamatu, mis on mõeldud 

politseiasutustele ja teenistustele, kes tegelevad rahvusvaheliste ürituste korraldamisega 

(nagu näiteks Euroopa Nõukogu kohtumine). Käsiraamat soovitab liikmesriikidel lähtuda 
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Schengeni konventsiooni artiklist 2.2 kui „võimalikust ja sobilikust lahendusest“, 

õigustades sellega piirikontrolli teostamist ja potentsiaalset politseitegevuse 

intensiivistamist, et hoida „mitte oodatuid“ jõudmast alale, kus sündmus toimub. Apapi ja 

Carrera arvates annab nimetatud artikkel rahvusliku julgeoleku tagajatele liiga palju ruumi, 

tõlgendamaks potentsiaalseid riske avaliku korra haldamisel. Riskianalüüs, mille riik peab 

tegema, et koguda andmeid kahtlustatavate korrarikkujate kohta, ei ole mitte ainult liiga 

mahukas ülesanne, vaid põhineb ühekülgsele ja subjektiivsele arutelule. Selge on et 

küsimusele, millise tasemeni ratsionaalselt võib tõsta julgeolekut, et see garanteeriks 

sisemise kaitstuse ja vabaduse, ei ole ühest vastust. (Apap ja Carrera 2004:405–410) 

Käesolevast alapeatükist võib järeldada, et kompensatsioonimeetmete valdkond on 

Schengeni õiguses senini konkretiseerimata ja seob endas paljude erinevate valdkondade 

haldusalasse jäävaid tegevusi. Ühtlustamaks kompensatsioonimeetmetest arusaamist on 

vajalik need tegevused määratleda Euroopa Liidu tasandil, toetades määratlust ka 

konkreetsete rakendusplaanidega. Selleks võib olla samasugune käsiraamat nagu Apapi ja 

Carrera poolt (2004) viidatud Julgeoleku käsiraamat või integreeritud piirihalduse 

teostamiseks välja antud Schengeni kataloog. Praegu on kompensatsioonimeetmete 

valdkond sätestatud erinevates juhendmaterjalides. Lisaks tuleks kõiki tehtavaid otsuseid 

analüüsida läbi kompensatsioonimeetmete rakendamise. Oluline on arvestada, kuidas 

otsused mõjutavad sisejulgeolekut riigis ning millised ohud nendega kaasnevad, kuidas 

reageerida otsustega kaasnevatele ohtudele ja neid ennetada. Enamikul juhul on need 

tegevused seotud kompensatsioonimeetmetega, kus iga uue tegevuse jaoks on vajalik leida 

ka ressurss. 

1.2. Kompensatsioonimeetmete rakendamine Schengeni liikmesriikides 

Eelmine alapeatükk andis ülevaate Schengeni kompensatsioonimeetmete paiknemisest ja 

määratlusalustest üldises Schengeni õigusruumis. Käesolevas alapeatükis keskendutakse 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamisele Schengeni liikmesriikides, sh 

analüüsitakse kompensatsioonimeetmete rakendamist toetavaid õigusakte, mis on aluseks 

nimetatud tegevuste elluviimisel, ning varem selles valdkonnas tehtud uuringuid, pidades 

silmas joonisel 1 toodud teemamääratlust. 

Piirikontrolli taastamist ja vaba liikumise alal võetavaid kontrollimeetmeid käsitlevad 

täpsemalt Schengeni piirieeskirjad ja Schengeni kataloog. Esimesest on võimalik leida 
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alused piirikontrolli taastamisele ja teine selgitab integreeritud piirihalduse mudelit, mille 

üheks osaks on vaba liikumise alal võetavad kontrollimeetmed. 

Schengeni piirieeskirjade sissejuhatuses sätestatakse, et liikmesriigid peavad olema 

suutelised piirikontrolli sisepiiridel ajutiselt taaskehtestama, kui esineb tõsine oht avalikule 

korrale või sisejulgeolekule. Selleks tuleb sätestada vajalikud tingimused ja kord, et tagada 

meetmete erakordsus ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. Sisepiiridel ajutiselt 

taaskehtestatud piirikontrolli rakendusala ja kestvus peavad olema üksnes sellised, mis on 

minimaalselt vajalikud antud ohule reageerimiseks. Samas on lisatud, et alal, kus isikud 

võivad vabalt liikuda, peab piirikontrolli taaskehtestamine sisepiiridel kujutama erandit. 

Piirikontrolli ei pea teostama ega formaalsusi kehtestama üksnes sel põhjusel, et toimub 

piiri ületamine. (Euroopa … 2006:2; Peers 2006:345) Ka Dubas (2010:16) on oma 

magistritöös viidanud samale probleemile, tuues välja, et piirikontrolli võib siiski 

taaskehtestada, kui seda nõuavad liikmesriigi julgeolek või avaliku korra huvid. Seejuures 

on mõiste avalik kord täpselt defineerimata. 

Schengeni konventsiooni (2000) artiklis 2.2 sätestatakse, et kui avalik kord või riigi 

julgeolek seda nõuab, siis võib konventsiooniosaline riik pärast teiste konventsiooniosaliste 

riikidega konsulteerimist otsustada, et piiratud aja jooksul rakendatakse sisepiiridel 

vastavalt olukorrale riigi piirikontrolli. Kui avalik kord või riigi julgeolek nõuab 

viivitamatut tegutsemist, siis võtab asjaomane konventsiooniosaline riik vajalikke 

meetmeid ja teatab nendest võimalikult vara teistele konventsiooniosalistele riikidele. 

Uurijad on jätkuvalt tõstatanud kriitilisi küsimusi Schengeni konventsiooni artikli 2.2 

kohta, mis kuulub väljapoole Euroopa Liidu institutsioonilist raamistikku. Asjaolu, et see 

säte on olemuselt valitsustevaheline, selgitab õigusliku ja parlamentaarse vastutuse 

puudumist nimetatud klausli kasutamisel. Enamikul juhtudel puudub avalik teave selle 

kohta, millal ja kuidas on riikide ametiasutused seda artiklit rakendanud. Vaadates Euroopa 

Liidu Nõukogu avalikku serverisse, on kättesaadav teave iga taotluse kohta erakorralisest 

piirikontrollist väga napp. Teine probleem puudutab kontrolli puudumist tasakaalu ja 

proportsionaalsuse üle ajutise piirikontrolli taastamise jooksul ning inimõiguste kaitse, 

kodanikuõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimise üle. (Apap ja Carrera 2004:401) 

Otsuse tegemisel piirikontrolli taaskehtestamiseks on liikmesriikidel oluline sätestada selle 

tingimused ja kord. Viimaseid Schengeni õiguses ei määratleta, tegemist on liikmesriikide 
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endi poolt tehtavate otsustega. Liikmesriigid on seniajani rakendanud piirikontrolli 

taastamist erinevas mahus. Esineb riike, kes on tõhustanud liikuvate üksuste tegevust 

selliselt, et nende asukoht on viidud piirile ja antud ülesandeks intensiivsemalt teostada 

pisteliselt piirikontrolli sissetulevale suunale, nagu seda tegi 2010. aastal Läti Vabariik 

(Действие … 2011).  Samas on mõnedes liikmesriikides võetud vastu otsuseid 

taaskehtestada piirikontroll suurema riskimarginaaliga kohtades, nagu sadamad ja 

lennujaamad, pööramata erilist tähelepanu vee- ja maismaapiiril olevale piiripunktide 

vahelisele alale, nagu seda on korduvalt teinud Soome (Sisärajatarkastusten … 2011). 

Lisaks on võimalik taaskehtestada piirikontroll kogu liikmesriigi sisepiiridel ja teostada 

kontrolli sarnaselt välipiiril tehtavaga. Piirikontrolli teostatakse sellisel juhul ainult 

sisenevale suunale nii maismaa piiripunktides, sadama piiripunktides kui ka 

lennujaamades. Samuti kontrollitakse piiripunktide vahelist ala. Selliselt taastas 

piirikontrolli 2010. aasta kevadel Eesti (Piirikontrolli taastamine … 2010). Samuti on 

võimalik piirikontrolli taastamine mõlemal suunal, kuid töö autorile teadaolevalt ei ole seni 

ükski liikmesriik seda rakendanud. 

Üheks harvemini esinevaks piirikontrolli taaskehtestamise variandiks on riigist 

väljamineva suuna kontroll. Näiteks Hollandis rakendati seda aastal 2000, takistamaks 

Euroopa meistrivõistlustel osalenud jalgpallihuligaanide riigist lahkumist (Groenendijk 

2004:158). Selline tegevus kaitseb ühelt poolt õigusrikkujate liikumist teistesse 

liikmesriikidesse ning teiselt poolt annab võimaluse tabada ja karistada riigist lahkuvaid 

õigusrikkujaid. 

Apap ja Carrera (2004:402–403) viitavad kahele piirikontrolli taastamise juhule, kus nende 

arvates ei järgitud piirikontrolli taaskehtestamisel Schengen Acquis’i põhimõtteid. Esimene 

toimus Itaalia poolt 20.–22. juulini 2001. aastal aset leidnud G8 kohtumise raames. Itaalia 

siseminister teavitas 2093-st inimesest, kellel keelati riiki sisenemine. Erinevate 

organisatsioonide tagasisidest tulenevalt tõkestati paljudel inimestel sissepääs Itaaliasse 

grupiviisiliselt, mitte ei kontrollitud isikuid juhtumipõhiselt, nagu seda näeb ette Schengen 

Acquis’i. Sellest lähtuvalt anti politseitegevusele madal hinnang ja tegevusi nimetati 

proportsionaalsuse printsiibile mittevastavaks. Lisaks toodi sellist tegevust esile kui head 

näidet „politseiriigist“. 
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Teise näitena tuuakse Hispaaniat, kus Schengeni konventsiooni artikli 2.2 kasutamine ei 

ole õnnestunud. Võrreldes teiste liikmesriikidega on Hispaania kasutanud piirikontrolli 

taaskehtestamist sagedamini ning liigagi kergekäeliselt, mis ei lähe kokku põhimõtetega, et 

seda tehakse vaid erakorraliste sündmuste puhul. Näitena tuuakse meetmete 

kasutuselevõttu jõulude ajal, kui VIP-isikuid sõidutati erinevate paikkondade vahel. 

Autorid toovad artikli 2.2 kasutamisel põhilise negatiivse ilminguna välja asjaolu, et 

piirikontrolli taastamisel kontrollitakse põhjalikult igat riiki sisenejat. Kuna enamiku riiki 

sisenejatest moodustavad reisijad, siis vajadus neid kõiki kontrollida võib viia praktiliselt 

täieliku piiride blokeerimiseni. Seetõttu mõjutavad piiravad tegevused kõiki piiriületajaid, 

mitte ainult kahtlusaluseid. (Apap ja Carrera 2004:402–403) 

Piirikontrolli taaskehtestamise põhimõtteid selgitatakse ka Schengeni piirieeskirjades. 

Lisaks üldistele alustele käsitlevad Schengeni piirieeskirjad piirikontrolli taaskehtestamisel 

tõkete taaspaigaldamist sisepiiridele, eelkõige liiklusmärkide paigaldamist. Piirikontrolli 

taastamist käsitleb põhjalikumalt Schengeni piirieeskirjade teine peatükk, milles on 

esitatud nõuded selle ajalisele kestvusele, teiste liikmesriikide teavitamisele ja teadaannete 

sisule, lisaks komisjoni õigused koostöö korraldamiseks ja meetmete proportsionaalsuse 

kontrolliks, toimingud kiireloomulise piirikontrolli taaskehtestamise puhul, toimingud 

planeeritud piirikontrolli taaskehtestamise pikendamise puhul, nõuded aruandlusele, 

avalikkuse teavitamisele ja info konfidentsiaalsusele. Piirikontrolli toimingute osas on 

oluline Schengeni piirieeskirjade artikkel 28, mis sätestab, et kui piirikontroll sisepiiridel 

taaskehtestatakse, kohaldatakse teise jaotise asjakohaseid sätteid mutatis mutandis. Teine 

jaotis kirjeldab kolmes peatükis välispiiride valvet puudutavaid tegevusi, mis sisaldavad 

järgmisi eeskirju (Euroopa … 2006:5–13; Peers 2006:344–346): 

• välispiiride ületamise ja riiki sisenemise nõuded; 

• välispiiri kontroll ja sisenemiskeelu kehtestamine; 

• töötajate ja vahendite kasutamise põhimõtted piirikontrolli teostamisel ja 
liikmesriikide vaheline koostöö. 

Seega sätestavad Schengeni piirieeskirjad liikmesriikidele tegutsemise üldised suunad, 

andes siiski piisavalt otsustusõigust, et liikmesriigid saaksid ise kehtestada piirikontrolli 

taaskehtestamise intensiivsuse igal konkreetsel juhul. Samas rõhutatakse, et see periood ei 

tohi olla liiga pikk ja intensiivsus peab olema proportsioonis ohuhinnanguga. Viimasega 

saavutatakse olukord, kus liikmesriik peab enne otsuse tegemist kaaluma, kas ei minda 
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vastuollu Schengeni üldiste põhimõtetega ega takistata isikute ja kaupade vaba liikumist. 

Schengeni piirieeskirjad loovad mudeli piirikontrolli taastamiseks, võimaldades siiski 

tegutseda vastavalt riigi enese vajadustele. Eesti tegevusi vastavalt Schengeni piirieeskirjas 

sätestatule analüüsitakse käesoleva töö teises peatükis. 

Riikide tegutsemist vastavalt oma vajadustele saab analüüsida piirikontrolli 

taaskehtestamise põhjuste kaudu. Groenendijk (2004:158–160) on välja toonud, et 

kolmekümne kolmest tema poolt analüüsitud piirikontrolli taaskehtestamise juhtumist on 

kakskümmend viis olnud seotud kas poliitikute riigisisese tegutsemisega või liikmesriikide 

poliitikute kohtumistega. Seega ei ole piirikontrolli taaskehtestamise põhjuseks efektiivne 

võitlus tõsise kuritegevusega. Pigem seostatakse seda poliitiliste tegevustega, kus riik 

annab mõista näiteks hoolivusest oma elanike vastu. 

Schengeni kompensatsioonimeetmed, millele käesolevas töös keskendutakse, on joonisel 1 

kirjeldatud vaba liikumise alal võetavad kontrollimeetmed. Kuna rõhuasetus on piirialadel 

rakendatavatele tegevustele, siis käsitletakse põhjalikumalt piirialadel rakendatavaid 

politseimeetmeid. Alus meetmete rakendamiseks tuleneb Schengeni konventsiooni artiklist 

2, mis sätestab, et „isikukontrolli kaotamine sisepiiridel ei piira artikli 22 kohaldamist, 

ühegi konventsiooniosalise riigi õigusaktide kohast politseikohustuste täitmist pädevate 

asutuste poolt kogu tema territooriumil ega nõuet omada, kaasas kanda ning esitada selle 

konventsiooniosalise õigusaktides ettenähtud lube ja dokumente“ (Convention … 

2000:20). 

Seega annab konventsiooni artikkel 2 õiguse kontrollida politseikohustuste raames 

pisteliselt või mingi operatsiooni raames ka täielikult sisepiiri ületavaid isikuid, 

keskendudes lubade ja dokumentide kontrollile. Piirialadel rakendatavate tegevuste juures 

on olulised veel Schengeni konventsiooni artiklid 39 ja 45. Esimene annab võimaluse 

sõlmida konventsiooniosaliste riikide pädevate ministrite vahel koostöökokkuleppeid 

piirialadel tegutsemiseks ja teine paneb kohustuseks majutusasutuste kontrolli, et tõkestada 

ebaseaduslikku sisserännet (Convention … 2000:28–33). 

Koostöökokkulepped annavad aluse ühispatrullide tegevuseks sisepiiridel ja hõlbustavad 

infovahetust. Eesti näitel analüüsitakse ja tuuakse näiteid nendest järgmises alapeatükis, 

mis käsitleb Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamist Eestis. Majutusasutuste 

kontroll on kogu riigi territooriumit ja piirialasid hõlmav politseiline tegevus. Eesmärgiks 
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on avastada illegaalset migratsiooni ning läbi registreerimislehtede säilitamise hõlbustada 

uurimis- ja menetlustoiminguid. 

Tuleb samuti rõhutada, et isegi kui Schengeni liikmesriikides toimitakse õigusnormide 

kohaselt, on endiselt olemas arvukalt riikide jaoks õigusnormide kohaseid n-ö päästeteid 

või väljapääsuteid. Nii on riikidel võimalik julgeoleku või avaliku korra tagamiseks hallata 

oma piire. Näiteks teostab Prantsusmaa endiselt sageli piirikontrolli või pistelist 

kohapealset kontrolli Prantsusmaa ja teiste Schengeni riikide vahel liikuvatele isikutele, 

eelkõige isikutele, kes sõidavad Prantsusmaale Hollandist. Kuid nagu Euroopa Kohus 

kohtuasjas Euroopa Nõukogu versus Belgia otsustas, on kohapealse kontrolli teostamine 

piiril, küsides Euroopa Liidu kodanikelt täiendavalt elamisõigust tõendavaid dokumente, 

lubatud vaid juhul, kui see ei kujuta endast tingimust riiki sisenemiseks ja kontrolli ei viida 

läbi süstemaatiliselt, omavoliliselt või mittevajalikul viisil. (Carrera 2005:717–718) 

Schengeni õigusruumiga ühinemine on andnud liikmesriikidele võimaluse paremaks 

koostööks ja läbikäimiseks. Ühtses süsteemis olek ja ühtsete põhimõtete järgimine loob 

võimaluse paremateks naabritevahelisteks suheteks. Kõik välis- ja sisepiiril toimuv ei ole 

enam ainult ühe riigi sisene asi, vaid puudutab kõiki liikmesriike. Kui välispiiridel 

lähtutakse ühtsetest põhimõtetest, siis sisepiiridel on tähtis koostöö. Eelmises lõigus toodud 

Carrera näites on koostööl samuti oma koht: efektiivsus on suurem, kui kasutada mitme 

riigi jõudusid süsteemselt. 

Ruben Zaiotti (2007) väidab, et Schengeni ruum on lähendanud naabreid ja tõhustanud 

nende omavahelist koostööd. Oma uurimuses käsitleb ta tõkete (piiride) olemasolu naabrite 

suhete mõjutajana ning viitab ka sellele, et tõkete kadumine mõjub suhetele positiivselt. 

Kuna heade suhete üheks põhielemendiks on usaldus, siis tõkete olemasolu ei toeta heade 

suhete tekkimist. Kui tõkked võivad olla heaks suhete hoidjaks naabrite vahel, siis ei ole 

nad seda mitte sõprade vahel. (Zaiotti 2007:143-145) Seega on piiride olemasolu sõprade 

vahel vägagi häiriv faktor, mis pärsib koostööd. Tõrjutuna tunnevad ennast need 

naaberriigid ja seal elavad inimesed, kelle vahel on piir. See võib olla ka konfliktide 

põhjustajaks. Piirikontrolli kaotanud riikide vahel on eeldused heaks koostööks. Tagasi 

tulles Schengeni konventsiooni juurde, kus piiriülene politseikoostöö on üheks 

kompensatsioonimeetmeks, võib öelda, et selline tegevus üldiselt parandab riikidevahelisi 

suhteid. 
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Piirikontrolli taaskehtestamist analüüsides leiti, et täpselt on määratlemata olukorrad, 

millal liikmesriigid võivad seda teha – otsustuspädevus on jäetud liikmesriikidele. Samuti 

on piirikontrolli taaskehtestamise intensiivsusel erinevaid võimalusi, mis tulenevad 

liikmesriikide ohuhinnangutest. Uurijate hulgas on selline määratlematus tekitanud palju 

küsimusi kompensatsioonimeetmete rakendamise proportsionaalsuse osas. Kriitika on 

kohati ka õigustatud, sest rakendamispõhimõtted on erinevad. Kuna enamus isikuid, keda 

kompensatsioonimeetmete ja piirikontrolli taaskehtestamise rakendades kontrollitakse, on 

Euroopa Liidu kodanikud, tekib vastuolu ka isikute vaba liikumise põhimõttega, mis on 

Euroopa Liidu kodaniku põhiõigus. Olukorrast väljapääs oleks piirikontrolli 

taaskehtestamisele konkreetsemate põhimõtete määramine, mis kitsendab samas 

liikmesriikide iseseisvaid õiguseid. 

1.3. Kompensatsioonimeetmete rakendamine Eestis 

Schengeni ala piirihaldus on ühtne tervik, kuhu kuuluvad erinevates regulatsioonides 

kajastatud tegevused. Tähtsamad reguleerivad dokumendid on eelpool viidatud Schengeni 

leping, Schengeni konventsioon, Schengeni piirieeskirjad ja Schengeni kataloog. Süsteemi 

terviklikuks toimimiseks on oluline arendada kõiki piirihalduse komponente ühtsel 

tasemel. Tähelepanuta jäetud komponendiga kaasneb turvarisk. Kogu tervikliku süsteemi 

turvalisuse määrab ära n-ö nõrgim lüli. Schengeni kompensatsioonimeetmed on samuti 

integreeritud piirihalduse üks osa. Integreeritud piirihaldust käsitleb lähemalt Schengeni 

kataloog, mis koosneb viiest osast: 

• piirikontroll (kontrollid ning patrull- ja vaatlustegevus), nagu see on määratletud 
Schengeni piirieeskirjades, sh asjakohased riskianalüüsid ja kriminaalluure; 

• piiriüleste kuritegude avastamine ja uurimine koostöös kõikide pädevate 
õiguskaitseasutustega; 

• neljatasandiline riiki sissepääsu kontrollimise mudel (kolmandates riikides 
võetavad meetmed, koostöö naaberriikidega, piirikontroll, vaba liikumisega alal 
võetavad kontrollimeetmed, sh tagasisaatmine); 

• piiri haldamise eesmärgil tehtav asutustevaheline koostöö (piirivalveametnikud, 
toll, politsei, riiklikud julgeolekuteenistused ja muud asjakohased asutused) ning 
rahvusvaheline koostöö; 

• liikmesriikide ning ühenduse ja liidu institutsioonide ning muude organite tegevuse 
koordineerimine ja sidususe tagamine. 
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Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamisel on igal tasandil oma roll – mitte küll 

võrdselt jaotatuna, kuid arvestada tuleb sellega siiski. Käesoleva töö eesmärgi seisukohalt 

on otstarbekas käsitleda kogu integreeritud piirihalduse mudelist vaid 

kompensatsioonimeetmete osa. Nagu eelnevalt selgitatud, on selle piiritlemine mitmeti 

keeruline ülesanne, kuna kõik komponendid on rohkemal või vähemal määral omavahel 

seotud. 

Integreeritud piirihalduse keskseks osaks on neljatasandiline riiki sissepääsu kontrollimise 

mudel, mille komponendid on tihedalt seotud kompensatsioonimeetmete rakendamisega. 

Neljatasandilise riiki sissepääsu kontrolli korraldamiseks on vajalik tegevusi toetava 

organisatsioonistruktuuri olemasolu, kus on vastavalt mudelile määratud ülesanded. 

Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud joonise (lisa 3), mis aitab selgitada mudeli olemust 

ning ülesannete omavahelisi seoseid. 

Lisas 3 oleval joonisel on kompensatsioonimeetmetega seotud enamik selles märgitud 

tegevustest. Mudeli neljas aste on otseselt seotud tegevustega vaba liikumise alal, kuhu 

kuuluvad ka Schengeni kompensatsioonimeetmed. Laskumata organisatsiooni struktuuri 

ülesehituse analüüsi võib tõdeda, et ülesanded on jaotatud vastavalt Schengeni 

konventsioonis, piirieeskirjades ja kataloogis sätestatule. 

Teises peatükis on üksikasjalikumalt analüüsitud tegevusi vaba liikumise alal, arvestades 

käesoleva töö uurimisülesandeid. Samas ei saa käsitlemata jätta Schengeni ühtses 

õigusruumis oluliseks teemaks olevat piiriülese koostöö temaatikat. Schengeni kataloog 

rõhutab „solidaarsuse põhimõtet“, mille kohaselt liikmesriigid peavad tegema omavahel 

koostööd ja vahetama informatsiooni, et kontrollida välispiire enda ja samal ajal ka teiste 

liikmesriikide jaoks. Ilma ühtse õigusruumita ja piirikontrolli kaotamiseta sisepiiridel ei 

oleks sedavõrd intensiivne koostöö ilmselt vajalik. Seega on Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamise üheks vormiks vastavate koostöölepete sõlmimine 

ja nendest tulenev tegevus. Koostöökokkulepped naaberriikidega aitavad kaasa piiriüleste 

sündmuste lahendamisele, ühispatrullide tegevusele ja ühisoperatsioonide korraldamisele. 

Kõikide nimetatud tegevuste eesmärk on kompenseerida piirikontrolli puudumist 

sisepiiridel. 

Teiseks aspektiks on koostöö kolmandate riikidega, mis aitab tugevdada välispiire mõlema 

riigi ressursi võimalikult efektiivse kasutamise abil. Siin võib eristada tegevusi 
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naaberriikidega. Näiteks Eesti Politsei- ja Piirivalveameti hea koostöö Venemaa 

piirivalvega suurendab turvalisust kogu Schengeni alal, sest juhtumeid lahendatakse 

operatiivselt, probleemid ja erimeelsused lahendatakse piiripunktide juhtkondade vahel ja 

vajalikud meetmed võetakse tarvitusele kiiresti. Teiseks võib eristada koostööd riikidega, 

kellega meil otseselt ühist piiri ei ole. Sellise koostöö kaudu on võimalik arendada 

partnerriikide piirivalvealast tegevust, et luua seeläbi n-ö puhvertsoon enne Euroopa Liidu 

piiri ja tekitada sellega täiendav „filter“, enne kui ebaseaduslikult piiri ületada soovivad 

isikud Schengeni välispiirile jõuavad. Sellisteks riikideks on näiteks Gruusia ja Moldova. 

Mõlemad on Eesti riigi prioriteetsed koostööpartnerid (Kahepoolsed … Eesti ja Gruusia. 

04.03.2011; Kahepoolsed … Eesti ja Moldova. 04.03.2011), kelle tegevustele aidatakse 

võimaluse korral kaasa. Koostööpartnerid on samuti mõistnud sellise koostöö vajalikkust 

ja rõhutanud, et Eesti on aidanud neil arendada euroopalikku piirihaldust. Politsei- ja 

Piirivalveameti piirivalvealase koostöö büroo juht on väljendanud, et Euroopa Liidu, sh 

Eesti huvi on siinjuures kvaliteetne piirikontroll Moldova ja Ukraina piiril, et vähendada 

sealt tulenevat illegaalset immigratsiooni (Ülevaade … 2010). Seega on rahvusvaheline 

koostöö ja kokkulepped samuti tegevused, mis kompenseerivad sisepiiridel kaotatud 

piirikontrolli. 

Eesti piirivalve on oma tegevusaja jooksul teinud tihedat koostööd mitmete riikidega. 

Erinevatel tasanditel koostöölepinguid ja protokolle on sõlmitud kokku 96 (seisuga märts 

2011). Koostöö algusajaks on küll enamikul juhtudel olnud aeg, mil Eesti veel ei kuulunud 

Euroopa Liitu, kuid selleaegsed suhted on loonud hea aluse praegusteks suheteks. Lisa 4 

annab ülevaate piirivalve valdkonnas sõlmitud lepingutest ja protokollidest ning nende 

sisust. Enamik nendest sisaldab ka kompensatsioonimeetmete alast tegevust, ehkki sellist 

terminit ei ole lepingutes otsesõnu kasutatud. Rohkelt on ka lepingute uuendusi (vt lisa 4, 

sisu lahtris sulgudes olev arv). Lepingute analüüsimisel võib täheldada, et need on 

sõlmitud erinevatel tasanditel, mis annab koostööks terviklikumad võimalused. 

Piirülese politseikoostöö paremaks korraldamiseks on arendatud igapäevast koostööd Eesti 

ja Läti politsei vahel, täpsemalt Lõuna- ja Lääne Politseiprefektuuri (praegused PPA 

prefektuurid) ning nende vastavate koostööpartnerite vahel Läti poolel. Mõlemad meie 

politseiprefektuurid on korraldanud Läti kolleegidega mitmeid ühiseid 

politseioperatsioone. (Dubas 2010:18) 
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Politsei- ja Piirivalveametil on kompensatsioonimeetmete rakendamisel täita keskne roll. 

Ühendasutuse loomise järgselt on kompensatsioonimeetmete arendamiseks välja antud 

kaks olulist käskkirja. Peadirektori 17. märtsi 2010. aasta käskkirjaga nr 138 kinnitati 

Politsei- ja Piirivalveameti haldusalas Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise 

üldjuhend, mille eesmärgiks on määrata Politsei- ja Piirivalveameti haldusalas 

rakendatavad Schengeni kompensatsioonimeetmed, kompensatsioonimeetmete 

initsiaatorid ja koostööpõhimõtted. 

Käskkirja kohaselt nimetatakse kompensatsioonimeetmeteks: 

• piirialadel teostatavat kontrolli; 

• Schengeni infosüsteemi ja teabevahetust; 

• välismaalaste siseriiklikku kontrolli; 

• siseriiklikku migratsioonijärelevalvet; 

• piiriülest politseikoostööd; 

• seadusliku rände kontrolli; 

• vaba liikumise ala olukorra ülevaate haldamist ja ebaseadusliku sisserände ühist 
riskianalüüsi. 

Lisaks määratakse käskkirjaga, vastavalt ülaltoodud loetelule, initsiaatoriteks2 olevad 

Politsei- ja Piirivalveameti osakonnad ja selgitatakse üldsõnaliselt meetmete sisu. 

Nimetatud üldjuhendit kinnitava käskkirja sissejuhatuses ei ole küll kirjas, et selle 

koostamise aluseks on võetud Schengeni konventsioon, kuid sellekohased tegevused on 

seal siiski kajastatud. Lisaks on püütud avada tegevusi laiemalt kui konventsioonis ja 

määratud ka siseriiklik vastutus. Tegevuste määratlemisel on viidatud Schengeni 

konventsioonile. Seega seob viidatud käskkiri omavahel Schengeni õiguse ja siseriiklikud 

rakendusaktid. 

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 13. aprilli 2010. aasta käskkirjaga nr 183 

kinnitatud „Schengeni kompensatsioonimeetmete arendamise alalise töörühma 

                                                

2 Initsiaatoriks on Politsei- ja Piirivalveameti osakond, mis oma igapäevatöös rakendab vastavat meedet 
kõige enam ja omab sel alal suurimat võimekust (Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise 
üldjuhend. Kinnitatud Politsei- ja Piirivalveameti 17.03.2010 käskkirjaga nr 138). 
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moodustamine“ eesmärk on viidatud üldjuhendis nimetatud Schengeni 

kompensatsioonimeetmete arendamine, vastavasisulise koostöö tõhustamine ja parima 

praktika kujundamine. Käskkirjaga määratakse erinevate valdkondade esindajatest 

töögrupp, kelle ülesanne on koordineerida Schengeni kompensatsioonimeetmete juhendite 

ja juhiste väljatöötamist, tõhustada ametisisest koostööd kompensatsioonimeetmete 

rakendamisel, esile tuua ja juurutada kompensatsioonimeetmete parimat praktikat ning teha 

ettepanekuid koolituste korraldamiseks. 

Järgnevaks etapiks on Politsei- ja Piirivalveameti osakondadel, vastavalt oma valdkonnale, 

juhendite ja juhiste väljatöötamine, kus oleks täpsemalt piiritletud ülesanded ning jagatud 

vastutus. Vastutuse jagamine on oluline, kuna näiteks piirialadel teostatav kontroll on 

iseloomult politseimeetmete rakendamine, mis sisaldab ka piiriülest koostööd (sarnaselt 

piiriülese politseikoostöö valdkonnale või välismaalaste siseriikliku kontrolli teostamisele), 

kuid initsiaatorid on erinevad. Piiriülene koostöö on piirivalveosakonna poolt initsieeritav 

valdkond, samas piiriülene politseikoostöö ja välismaalaste siseriiklik kontroll 

korrakaitseosakonna poolt initsieeritav valdkond. Schengeni konventsiooni mõistes on 

kõigi näidete puhul tegemist politseikohustuste täitmisega. 

Mõningane vastuolu esineb eelneva osas prefektuuride põhimäärustega, mille alusel 

kompensatsioonimeetmete rakendamine on korrakaitsebüroo ülesanne (Ida … 2009; Lõuna 

… 2009; Lääne … 2009; Põhja … 2009;).  Samas oli piirivalve valdkond sisepiiridel 

kompensatsioonimeetmete rakendaja enne ühendasutuse loomist ja kogemustele tuginedes 

on mõistlik piirivalve valdkonnal neid tegevusi ka jätkata, vähemalt seni, kuni 

korrakaitsevaldkonnal on piisavad teadmised näiteks dokumentide kontrollist. Oluline ei 

ole mitte niivõrd rakendaja määramine kuivõrd see, et ülesanded saaksid korrektselt 

täidetud. Ilmselt on põhimääruste koostajad liialt tuginenud Schengeni konventsioonile, 

mis sõnastab kompensatsioonimeetmeid politseiliste tegevustena. Ühtlasi tuleb meetmete 

planeerimistel mõista, et tegemist on kõiki valdkondi hõlmava tegevusega. Oluline on 

omavaheline koostöö, kuna vastavalt põhimäärusele on meetmete omanik üks valdkond, 

aga tegelikuks rakendajaks kõik valdkonnad. Kogemustepagas on jagunenud vastavalt 

varasemale tegevustele. Tuleb märkida, et meetme omanik ei oma kõikidest 

kompensatsioonimeetmetest kõige paremaid teadmisi, vaid need jagunevad erinevate 

valdkondade vahel. Vastutuse määramist peab toetama ülesande täitmiseks vajaliku 

ressursi eraldamine. 
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Joonis 2. Schengen Acquis’i

(autori koostatud) 
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teoreetiline osa ehk esimene peatükk andis ülevaate 

ete rakendamise mudelist, kirjeldas mudeli järgimist er

õigusaktides ning jätkub teises peatükis juhtumiuuringuga. Mudel on teatud 

tuuritervik, mis väljendab osade omavahelisi seoseid. Seetõttu ei saa magistritöö 

teoreetilist osa nimetada teooria loomiseks, kuna tähtis on eristada teooriat mingist muust 

ingust. Näiteks ei ole teooriaks komiteede raportite ja õpikute tekstid (Hirsij

’i asend uurimustöö teoreetilises raamistikus 

Joonis 2 iseloomustab ülevaatlikult Schengen Acquis’i asendit uurimustöö teoreetilises 

raamistikus, mis annab uuritaval alal rakendatavatele toimingutele lähtekohad. 

lepped rahvusvaheliste organisatsioonidega ning muud Euroopa Liidu 

õigust mõjutanud ja mõjutavad alused ning normid. Mõjutajateks 

partnerorganisatsioonid, nagu NATO ja ÜRO. Schengen Acquis on aluseks liikmesriikidele 

tegevuste korraldamiseks. Samas on liikmesriigid mõjutatud nii partnerriikide, 

a kolmandate riikide poliitikatest. Liikmesriikide ühtsed

omakorda aluseks üksikutele riikidele rakendusplaanide väljatöötamiseks ja tegevuste 

elluviimiseks. Joonisel on märgitud konkreetse liikmesriigina Eesti, kuid kujutledes 

kolmnurka hulktahukana, on võimalik kirjeldada erineva liikmesriigi vaadet.

ehk esimene peatükk andis ülevaate Schengeni 

mudeli järgimist erinevates 

teises peatükis juhtumiuuringuga. Mudel on teatud 

ei saa magistritöö 

tähtis on eristada teooriat mingist muust 

kstid (Hirsijärvi jt 

 

asendit uurimustöö teoreetilises 

raamistikus, mis annab uuritaval alal rakendatavatele toimingutele lähtekohad. Schengen 

lepped rahvusvaheliste organisatsioonidega ning muud Euroopa Liidu 

 võivad olla ka 

on aluseks liikmesriikidele 

tegevuste korraldamiseks. Samas on liikmesriigid mõjutatud nii partnerriikide, 

esriikide ühtsed seisukohad on 

omakorda aluseks üksikutele riikidele rakendusplaanide väljatöötamiseks ja tegevuste 

elluviimiseks. Joonisel on märgitud konkreetse liikmesriigina Eesti, kuid kujutledes 

liikmesriigi vaadet. 
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Käesolev alapeatükk analüüsis õigusakte ja tegevusi, millega rakendatakse Schengeni 

kompensatsioonimeetmeid Eestis. Kõik tegevused on kooskõlas Schengeni õigusega ning 

välja on töötatud rakendusaktid funktsioonide elluviimiseks. Käesoleval ajal on Politsei- ja 

Piirivalveametis alustatud süsteemsemat lähenemist, tagamaks kompensatsioonimeetmete 

efektiivsem rakendamine. Riiklikul tasandil veel eraldiseisvat dokumenti või tegevuskava 

selleks kehtestatud ei ole. Samas on teisi haldusakte, mis on kompensatsioonimeetmetega 

tihedalt seotud. Edasiste tegevustena peab alustatud protsessid lõpule viima, et 

süstematiseerida kompensatsioonimeetmete rakendamist. 

Joonisel 2 illustreeritud Schengen Acquis’i asend moodustub horisontaalselt paljudest 

erinevatest Schengeni õigusruumi kuuluvatest teemadest, mille oluline osa on ka 

Schengeni kompensatsioonimeetmed. Esimene peatükk käsitles Schengeni 

kompensatsioonimeetmeid Schengeni õigustikus ja nende avaldumisvorme ning on aluseks 

uuritava ala andmete analüüsimisel käesoleva töö teises peatükis.  
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2. PIIRIKONTROLLI TAASTAMINE SCHENGENI 
KOMPENSATSIOONIMEETMETE OSANA 

2.1. Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamine 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsuse hindamiseks on 

esmajärjekorras vajalik kaardistada teoreetiline baas ja analüüsida 

kompensatsioonimeetmetena käsitletut. Käesoleva töö esimene peatükk raamistas ja näitas 

valdkonna ulatust ning mitmete ametkondade ülesust. Üheks võimaluseks valdkonna 

hindamisel on jagada see kitsamateks lõikudeks, piiritleda ja anda hinnang igale osale 

eraldi. Joonis 1 ja seda selgitav tekst piiritleb käesolevas töös uuritava valdkonna, mille 

efektiivsuse hindamiseks on vajalik leida uurimistehnikad. 

Ametlikke, institutsionaliseeritud tegevusi piiril ja piiriüleseid tegevusi uurides 

keskendutakse sageli praktilisele tööle ja Euroopa Nõukogu soovitatud „regionaalsele ning 

ruumilisele planeerimisele“. See „annab geograafilise väljenduse majanduslikule, 

sotsiaalsele, kultuurilisele, ökoloogilisele ja poliitilisele ühiskonnale“, on „teadusliku 

distsipliiniga, tehniline ja poliitiliselt põhjendatud interdistsiplinaarne ning terviklik 

lähenemine, mis on suunatud tasakaalustatud regionaalse arengu ja füüsilise 

organisatsiooni ruumi uurimisele, mis on vastavuses üldise strateegiaga“. (Yoder 2008:8) 

Käesolev töö keskendub praktiliste funktsioonide uurimisele, nagu 

kompensatsioonimeetmete rakendamine ja piirikontrolli taaskehtestamine, sh analüüsitakse 

majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja poliitilist keskkonda ning tuuakse näiteid 

olukordadest, mis võivad teema kitsendust silmas pidades mõjutada 

kompensatsioonimeetmete rakendamist. Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse 

hindamine on eri valdkondi hõlmav protsess. Alates erinevate õiguslike aluste analüüsist ja 

siseriiklike rakendusaktide kaardistamisest ning lõpetades meetmete rakendamise käigus 

kogutud statistiliste andmete analüüsimisega. 

Joonis 3 illustreerib teema komplekssust, näitab uuritavate valdkondade omavahelist 

seotust ja neist kujunevat hinnangut efektiivsusele. 



 

Joonis 3. Schengeni kompensatsioonimeetmete hindamine

(autori koostatud) 

Käesoleva töö esimeses peatükis selgitati

seda valdkonda reguleerivate 

annab Schengen Acquis 

käsitlustele ning mõjutab ka 

eelnimetatud majanduslik, poliitiline, sotsiaalne kui ka kultuuriline keskkond. Schengeni 

õigusruumi otsused mõjutavad neid kõiki rohkemal või vähemal määral. Samuti seab 

Schengeni õigus piirid erinevatele tegevustele

taaskehtestamisele ja sisepiiridel võetavatele politseilistele meetmetele. Nende tegevuste 

rakendamine on seotud liikmesriigi huvide ja soovidega. Samuti arvestatakse nende 

rakendamisel valdkondlikk

võivad olla transiidikoridorid,

otsused ja muud otsused, mille kohta

Eksperdid, kes suudavad hinnata tegevuste efektiiv

sisendeid ja loovad tegev

saavad nad sisendeid kahest 

tegevuste analüüse ja statistilisi andmeid. Samu
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. Schengeni kompensatsioonimeetmete hindamine 

simeses peatükis selgitati, et kompensatsioonimeetmete rakendamise ja 

valdkonda reguleerivate riigisiseste õigusaktide aluseks on Schengen A

 normatiivse baasi teoreetilistele uuringutele ja teaduslikele 

mõjutab ka keskkonna erinevaid valdkondi. Nendeks võivad olla nii 

nimetatud majanduslik, poliitiline, sotsiaalne kui ka kultuuriline keskkond. Schengeni 

õigusruumi otsused mõjutavad neid kõiki rohkemal või vähemal määral. Samuti seab 

Schengeni õigus piirid erinevatele tegevustele, nagu joonisel 3 toodud piirikontrolli 

taaskehtestamisele ja sisepiiridel võetavatele politseilistele meetmetele. Nende tegevuste 

liikmesriigi huvide ja soovidega. Samuti arvestatakse nende 

ke uurimistulemusi ja keskkonnast tulenevaid tegureid,

võivad olla transiidikoridorid, lähiriikides tehtud migratsiooni mõjutavad poliitilised 

mille kohta on näiteid toodud esimeses peatükis. 

Eksperdid, kes suudavad hinnata tegevuste efektiivsust ja arendavad valdkonda, annava

vad tegevuste läbiviimiseks alusmaterjali. Hinnangute kujundamiseks 

saavad nad sisendeid kahest eelnimetatud valdkonnast, lisaks on neil võimalik kasutada 

ja statistilisi andmeid. Samuti loovad nad ka ise valdkondlikke 

 

sioonimeetmete rakendamise ja 

Schengen Acquis. Seega 

teoreetilistele uuringutele ja teaduslikele 

aid valdkondi. Nendeks võivad olla nii 

nimetatud majanduslik, poliitiline, sotsiaalne kui ka kultuuriline keskkond. Schengeni 

õigusruumi otsused mõjutavad neid kõiki rohkemal või vähemal määral. Samuti seab 

toodud piirikontrolli 

taaskehtestamisele ja sisepiiridel võetavatele politseilistele meetmetele. Nende tegevuste 

liikmesriigi huvide ja soovidega. Samuti arvestatakse nende 

keskkonnast tulenevaid tegureid, milleks 

lähiriikides tehtud migratsiooni mõjutavad poliitilised 

 

sust ja arendavad valdkonda, annavad 

innangute kujundamiseks 

t, lisaks on neil võimalik kasutada 

nad ka ise valdkondlikke 
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dokumente. Oluline on ka konkreetsete tegevuste läbiviimisel saadud tagasiside. Seega 

omavad eksperdid valdkonnast parimat ülevaadet ning suudavad seostada nii tegevuste 

aluseid kui ka saadud tulemusi ja anda tegevustele hinnanguid. 

Joonisel 3 on analüüsi ja statistika „ringi“ all kujutatud tegevuste rakendamise tulemusena 

kogutud andmeid. See informatsioon aitab analüüsida tegevuste õnnestumist ning annab 

numbrilise või sõnalise hinnangu mingile konkreetsele ajavahemikule ja sellel hetkel 

valitsenud olukorrale. 

Kõik nimetatud ja tegevustele hinnangu andmiseks vajalikud valdkonnad on omavahel 

tihedalt seotud.  Teineteisele informatsiooni tootes mõjutavad need ka edasist protsessi 

kulgu. Joonisel 3 on märgitud kaks erinevat tegevust, kuid neid võib sinna asetada rohkem. 

Mingile joonisele asetuvale tegevusele hinnangu andmiseks on vaja analüüsida kõikide 

valdkondade omavahelisi seoseid ja seda, kuidas need on mõjutanud analüüsitavat 

tegevust. Omavaheliste seoste analüüsimiseks on erinevaid meetodeid, mida saab kasutada 

vastavalt uuritavale valdkonnale. 

Käesoleva töö uurimisstrateegiaks on juhtumiuurimus. Juhtumiuurimus on antud töö 

uurimisülesandeid silmas pidades parim valik, kuna on üksikasjalik, põhjalik teave 

üksikust või vähestest omavahel seotud juhtumitest. Nende juhtumite tüüpilisteks 

tunnusteks on mingi olukorra, koosluse ja protsesside uurimine, mis on seotud 

keskkonnaga (loomulikus olukorras), mille osa konkreetne üksikjuhtum on. (Hirsijärvi jt 

2005:125–126) Juhtumiuuringus uuritakse ilmingut tema loomulikus keskkonnas ning eriti 

sobib selle kasutamine siis, kui piirid ilmingu ja tema konteksti vahel pole selged. 

(Laherand 2008:74) Andmete kogumisel kasutatakse mitmeid meetodeid, nagu vaatlus, 

intervjuu ja dokumentide uurimine. Taotluseks on nähtuste tüüpilisim kirjeldus. (Hirsijärvi 

jt 2005:125–126) Nagu joonis 3 iseloomustab, on kompensatsioonimeetmete efektiivsuse 

uurimisel tegemist nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt omavahel seotud juhtumite 

hulgaga, st et ühes riigis läbiviidav tegevus mõjutab ka teise riigi samalaadseid tegevusi. 

Uurimuse tüübiks on kombineeritud uurimus, sest parima tulemuse saavutamiseks on 

vajalik analüüsida nii arvandmeid kui viia läbi poolstruktureeritud intervjuusid. 

Kvalitatiivse uurimusega on olemas seosed, sest lähtekohaks on tegeliku elu kirjeldamine 

ning objekti uuritakse võimalikult tervikuna. Teadmisi kogutakse loomulikus, tegelikus 

olukorras, et anda kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsusele hinnang ilma 
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olukorda sekkumata. Uurimisobjektid valiti eesmärgipäraselt, mitte juhusliku valimi 

meetodit kasutades. Andmete kogumisel kasutati kvalitatiivseid meetodeid – 

teemaintervjuud, osalevat vaatlust, dokumentide ja tekstide analüüse. Samas ei ole tegu 

puhtakujuliselt kvalitatiivse uurimusega, kuna andmete kogumine kavandati selliselt, et 

vaatlusandmeid oleks võimalik transformeerida kvantitatiivseks, arvudes mõõdetavaks. 

Samuti moodustati muutujaid tabelite kujul ja andmed korrastati statistiliselt 

käsitletavateks. Lisaks tehti järeldusi vaatlusandmete statistilisele analüüsile tuginedes ning 

tulemused esitatakse protsenttabelites. (Hirsijärvi jt 2005:131–155) 

Dokumentide ja tekstide analüüsi eesmärgiks oli anda tervikpilt kompensatsioonimeetmete 

alustest ja näidata, kuidas neid käsitleti ja käsitletakse Schengeni õigusruumis. Varasemad 

uuringud andsid ülevaate liikmesriikides kompensatsioonimeetmete rakendamisega 

kaasnenud probleemidest. Schengen Acquis annab liikmesriikidele üldised juhised 

tegutsemiseks, kuid liikmesriigil endal on oluline roll tegevussuundade valikul ja selles, 

kui intensiivselt ta neid rakendab. Eelnevast tulenevalt on vaja analüüsida ka riigisiseseid 

dokumente, et mõista, kuidas on kujunenud otsus Schengeni õigusest ametkonnasiseste 

juhendmaterjalideni. Töö autoril on parim ligipääs Eesti riigi dokumentidele võrreldes 

teiste Schengeni liikmesriikidega, millest tulenevalt on otstarbekas kasutada Eesti riigi 

näidet. 

Kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamiseks sobiva strateegia valimiseks on lisaks 

erialase kirjandusele tundmisele vajalik konsulteerida ekspertidega ning kaardistada 

uuritav valdkond ja võimalikud olemasolevad andmed. Ekspertintervjuude tulemusena 

selgusid alljärgnevad võimalused, mis on esitatud tsitaatidena, Schengeni 

kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamiseks. 

• Hinnata läbi infosüsteemide kontrollitud isikute määra ja õigusrikkujate suhet. 
Tulemust saab võrrelda piiri ületanud isikute määraga. 

• Koguda statistilisi andmeid kontrollitud majutusasutuste ja firmade kohta. 
Fikseerida „tabamused“ ja hinnata tulemusi. 

• Selgitada, kui palju ja mis valdkondades on võimalik saada reisijate ja turistide 
nimekirju (kõikide transpordiliikide näitel) sisepiiride ületamisel ning kui palju 
teostatakse prefektuurides nimekirjapõhist kontrolli. 

• Hinnata eri asutuste viisakooskõlastussüsteemi tulemusi ja toimimist. 
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• Selgitada, kui palju on osaletud tegevuses kolmandates riikides ja millised on 
tulemused. Kas seal viibimine on olnud efektiivne. 

• Uurida, kuidas toimib piiriesindajate tegevus, näiteks kas kõik planeeritud 
kohtumised on toimunud. 

• Teha fabritseeritud piiriületusi, et kontrollida töötamise õigsust ja tulemuslikkust. 
See näitab, kui efektiivselt jõutakse mingi probleem lahendada. 

• Nn kolhoosiprogramm ehk kvootide seadmine. Niipalju kui rikkumisi on tabatud – 
see on siis meie töötulemus ja -viljakus.  

• Võrrelda, mitu inimtundi tööd tehti „NATO nädalal“3 ja mitu inimtundi töötasid 
mobiilsed üksused. Mitme inimtunni kohta mitu süütegu tuli? Mobiilsete üksuste 
poolt kontrollitud isikute arv aastas ja „NATO nädalal“ kontrollitud isikute arvu 
suhe. 

• Selgitada, kui palju tuleb teistest riikidest isikuid tagasi võtta läbi Dublini 
menetluse. Meilt läbi läinud näitavad meie võimetust. Samuti võrrelda seda arvu 
meil kinnipeetute arvuga. 

• Uurida, et kui meil on mõnel kuul vähem patrulle (jäävad ära), aga järgmine kord 
rohkem, siis kas rikkumiste avastamisi tuleb selle võrra juurde. 

• Statistiliste kokkuvõtete võrdlus ja piirivahejuhtumite kvalitatiivne analüüs  
perioodi, nt aastate lõikes muutustele. 

• Tuleb kokku leppida tegevused ja tase, mis tahetakse saavutada, ja neid tegevusi 
järjekindlalt ellu viia. 

Peab tõdema, et paljudel juhtudel on tegemist subjektiivse hindamisega, mis tähendab, et 

tehtud töö määr on teada, kuid tulemust ei ole millegagi võrrelda. Hindamisel ei saa olla 

olukorda, kus tõstetakse tehtud töö määra 100% ja tõdetakse, et töötatakse efektiivselt. 

Sellisel juhul on vaja hinnata ka seda, kui palju suurenes õigusrikkujate arv töö määra 

kasvades 100% võrra. Samas puudub ka sellisel juhul alus otsustamiseks, kas tegutseti 

efektiivselt või mitte. Vajalik on kehtestada kriteeriumid, mis näitaksid, et n arvu rikkujate 

avastamise juures ületatakse efektiivse töötamise miinimumtase. Eelnev loetelu koos 

näidetega sisaldub ka ekspertintervjuude kokkuvõttes (lisa 1), mis hõlbustab loetelus 

toodud ettepanekute osas hindamise konteksti ja loogika mõistmist. 

                                                

3 Nn NATO nädala all peetakse silmas tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. aasta määrusest nr 40 
„Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine“ ajavahemikul 17.04.2010 kell 21.00 
kuni 23.04.2010 kell  21.00 toimunud sisepiiril piirikontrolli taastamist. Sisepiiridel piirikontrolli 
taaskehtestamise käigus kontrollprotseduuride teostamisel ja erandite rakendamisel võeti arvesse kehtestatud 
meetme eesmärki – turvalisuse tagamine NATO välisministrite kohtumise ajaks. 
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Teoreetilise osa alus on infootsing, millega kaardistati uuritavat valdkonda käsitlev 

kirjandus ja varem selles valdkonnas tehtud uurimused. Infootsingu aluseks on ratsionaalne 

kaardistada uuritavas valdkonnas kasutatavad väljendid ja kompensatsioonimeetmetega 

seotud funktsionaalsed märksõnad märksõnapuuna. Märksõnapuu (lisa 5) on üles ehitatud 

selliselt, et põhiterminile loodi seoseid, mis leiavad kasutust magistritöös. Võimalike 

samatähenduslike sõnade leidmiseks kasutati iga termini puhul märksõnaotsingut. 

Otsitavale sõnale eesti- ja võõrkeelsete vastete leidmiseks kasutati Eesti märksõnastikku. 

Eestikeelsete sõnadega täiendati märksõnapuud, võõrkeelseid sõnu kasutati infootsinguks 

erinevates teadusandmebaasides. Analüüsi tulemused on märksõnapuuna esitatud lisas 5. 

Käesolevas töös kasutatav funktsionaalne märksõnapuu on oluline seetõttu, et annab edasi 

kompensatsioonimeetmete rakendamise olemuse ja funktsionaalsed aspektid. Lisas 5 on 

alusmärksõnaks kompensatsioonimeetmed ning sellest tulenevad erinevad märksõnadena 

kajastatud tegevused. Kompensatsioonimeetmete eesmärgiks on laiemas mõttes ära hoida 

piiririkkumisi, mille olemus on kajastatud lisas 5 erinevate väljunditega. Muud tegevused 

on abinõud ja meetmed, toetamaks piiririkkumiste ärahoidmist või nende vastu 

tegutsemist. Magistritöö teoreetiline osa seostab omavahel märksõnapuus toodud terminid. 

Ülevaate ja hinnangu andmisel Schengeni kompensatsioonimeetmete toimivusele Eestis on 

võimalik kasutada nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid. 

Hinnates ekspertide tehtud ettepanekuid Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse 

hindamiseks, kasutati käesolevas töös meetodit, mille jaoks on andmed võrreldavalt 

kogutavad ja analüüsi tulemusel on võimalik tekitada olukord, kus arvuliselt saab tuua 

välja järeldused. 

Hinnangute andmiseks on oluline luua võrdlusalus. Käesolevas magistritöös on statistilise 

analüüsi abil võrreldud piirivahejuhtumeid erinevate aastate lõikes. Andmeid võrreldakse 

aastate lõikes ajavahemikul 2004–2010. Kirjeldatakse sellel perioodil toimunud 

piirikontrolli metoodikat mõjutanud muutusi ja vaadatakse juhtumite esinemise 

dünaamikat. Analüüsi tulemusena ilmneb, kuidas on sõltuvalt mõjuritest olukord 

muutunud. Statistilisi andmeid koguti järgmiselt: 

• tehti päring prefektuuridele, kes väljastasid statistilised andmed soovitud 
ajavahemike kohta; 

• analüüsiti piirivalve tegevuse aastakokkuvõtteid; 
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• tehti päring Soome Vabariigi piirivalvele statistiliste andmete väljastamiseks; 

• tehti päring Läti Vabariigi piirivalvele statistiliste andmete väljastamiseks; 

• analüüsiti piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kokkuvõtteid. 

Aastakokkuvõtete analüüsis pööratakse tähelepanu ka prefektuuride esitatud andmete 

vastavusele aastakokkuvõtetega. Samal põhimõttel võrreldakse andmeid lühikese 

ajavahemiku jooksul aastate lõikes. Ajavahemik määratletakse piirikontrolli taastamise 

toimumise vahemikuna. Eestis toimus see 17.–23. aprillini 2010. aastal, mis tähendab, et 

aastate 2004–2010 juhtumite statistiline valim võiks olla iga-aastaselt just nimetatud 

nädalane ajavahemik. Sarnaseid statistilisi andmeid päriti ka Soomelt ja Lätilt, kuid selle 

erandiga, et käsitletakse nende riikide piirikontrolli taastamise ajavahemikku. Kuna on 

teada Eesti ühinemise aeg Schengeni õigusruumiga, siis on andmete võrdlusest tuletatav 

kompensatsioonimeetmete toimimise efektiivsus. 

Suurimaks probleemiks statistiliste andmete kogumisel on andmete olemasolu sellisena, 

nagu uurimustöö eesmärgist tulenevalt vajalik oleks. Näiteks ei ole Eestis kogutud 

andmeid nädalase täpsusega. Täpsemalt on andmeid kogutud vaid mingi konkreetse 

operatsiooni toimumise perioodil. Eelnev tähendab, et andmed on vaja teisaldada sobivasse 

perioodi. Näiteks aastased andmed nädalasteks, või vastupidi, saamaks adekvaatset 

võrdlusbaasi. Sellega aga väheneb mõningal määral andmete usaldusväärsus. Samasugune 

probleem esineb ka Soome ja Läti andmetega. Euroopa Liidu tasandil puuduvad ühtsed 

juhised statistiliste andmete kogumiseks. Lisaks on ka organisatsioonide ülesehitus erinev 

ja selle tõttu koguvad riigid statistilisi andmeid erinevate põhimõtete järgi. Samas on 

võrdlemise võimalus siiski olemas ning järeldusi on võimalik teha. 

Läti ja Soome valimisse võtmise põhjendused on järgmised: 

• need on meie vahetud naaberriigid, kellega Eestil on kõige intensiivsem piiriülene 
liiklus; 

• mõlemad on Schengeni õigusruumi liikmesriigid; 

• Eesti asub geograafiliselt nende riikide vahel, mis teeb Eestist ka Põhjamaade ja 
Kesk-Euroopa vahelise transiitriigi; 

• Eesti kompensatsioonimeetmete alased tegevused kajastuvad liikmesriikide 
statistikas (nende efektiivsem rakendamine Eestis vähendab piiriüleste 
õigusrikkujate arvu naaberriikide piirialadel); 
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• sama geograafiline piirkond, mis teeb andmed paremini võrreldavaks. 

Andmete võrdlemisel on olulisel kohal piirikontrolli taastamise toimumise aeg ja selle 

kestus. Ilma piirikontrolli taastamiseta oleks kompensatsioonimeetmete rakendamise 

efektiivsuse hindamine raskendatud. Pärast ühinemist Schengeni õigusruumiga muutus 

olukord Eestis kardinaalselt ja kahte erinevat situatsiooni (ajavahemikku enne Schengeni 

õigusruumiga ühinemist ja pärast seda) on keeruline võrrelda. Piirikontrolli taastamine 

andis ajavahemiku, mida on võimalik võrrelda Schengeni õigusruumiga liitumise eelse 

perioodiga. Olukord ei ole täielikult võrreldav, kuid on võimalikult lähedane. Magistritöös 

kirjeldatakse ka olukordade erinevust. Lähtuvalt heast võrdlusmomendist on oluline 

pöörata tähelepanu piirikontrolli taastamisele ja selle vastavusele välispiiridel teostatava  

piirikontrolliga. Analüüsitavaid nüansse on palju, sest koos ettevalmistava tegevusega on 

piirikontrolli taaskehtestamine mahukas projekt. Piirikontrolli taaskehtestamise analüüs 

käesolevas magistritöös põhineb Eestis, Soomes ja Lätis toimunud piirikontrolli 

taaskehtestamise plaanidele ja tulemuste kokkuvõtetele ning ekspertintervjuude käigus 

kogutud täiendavatele andmetele. 

Ekspertintervjuud viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu vormis. Küsimuste esitamisel 

(lisa 6) pöörati tähelepanu kompensatsioonimeetmete olemusele, paluti iseloomustada 

uurimustöö seisukohast piiriolukordasid, mis on seotud mingi tegevuse või ajavahemikuga, 

anda hinnanguid erinevatele kompensatsioonimeetmetega liituvatele tegevustele, anda 

sisendeid kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamise võimalustele ning seostada 

kompensatsioonimeetmeid ja piirikontrolli taaskehtestamist. Käesolevas töös on 

ekspertintervjuu kasutamise peamised põhjused järgmised (Hirsijärvi jt 2005:192): 

• tegemist on vähe uuritud valdkonnaga ning raske on vastuste suundi ette näha; 

• soov saadud vastuseid täpsustada; 

• soov saada põhjalikku teavet; 

• palutakse seisukohtade põhjendamist ning esitatakse lisaküsimusi. 

Nagu esimesest peatükist selgus, ei  ole kompensatsioonimeetmete mõiste üheselt 

defineeritud. Olemas on küll Politsei- ja Piirivalveameti sisene dokument, mis seda mõistet 

mingil määral avab, kuid kõiki valdkondi hõlmav täpne määratlus puudub. Seetõttu paluti 

ekspertidel hinnata, mida kompensatsioonimeetmed nende arvates hõlmavad. Ekspertide 

valim moodustati selliselt, et hinnangute analüüsimisel oleks ülevaade erinevatest 
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rakendustasanditest. Intervjuu viidi läbi Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ametnikuga, 

kelle vastutusalasse kuulub kompensatsioonimeetmete rakendamise üldine 

koordineerimine piirivalve valdkonnas. Samuti intervjueeriti Politsei- ja Piirivalveameti 

tasandil kompensatsioonimeetmete aluseid välja töötava töögrupi liiget ja sama asutuse 

strateegilise ja operatiivse planeerimise eest vastutavaid isikuid, kes töötavad välja 

juhendmaterjale prefektuuridele. Intervjueeriti ka igapäevaselt piiri lähialadel 

kompensatsioonimeetmete rakendamise eest vastutavate struktuuriüksuste juhte. Kokku 

teostati intervjuud kuue eksperdiga. 

Mitmetasandilise hinnangu andmisel moodustub tervikpilt. Võimalik on analüüsida, kas 

ekspertidel on ühesugused arusaamad tegevustest või tegutseb igaüks individuaalse 

arusaama järgi ja ühtne juhtimine selles valdkonnas puudub. 

Piiriolukordade analüüs ja võrdlus annab võimaluse toetada ekspertintervjuudega 

uurimistöö valmimist läbi töös esitatud seisukohtadele eksperthinnangu andmise. Kuigi 

uurijal võib olla kogemus, millele tuginevalt hinnanguid olukordadele anda, on vajalik 

kaasata erinevate ekspertide hinnanguid, andmaks väitele rohkem usaldusväärsust. 

Uurimistöö seisukohalt on oluline välja selgitada ka ekspertide hinnangud 

kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsuse hindamisele ja piirikontrolli 

taaskehtestamise seotusele kompensatsioonimeetmetega. Oluline on analüüsida läbi 

hinnangute magistritöö uurimisülesannete püstituse õnnestumist ja seda, kas oleks saanud 

teisi meetodeid kasutades jõuda parema tulemuseni. Lisandväärtusena on võimalik teha 

ettepanekuid teemavaldkonna edasisteks uuringuteks. 

Intervjuus käsitletud valdkonna spetsiifilisuse tõttu saadeti ekspertidele küsimused 

kirjalikult, millega anti ekspertidele võimalus küsimustega tutvuda ja end intervjuuks ette 

valmistada. Esmalt vastasid eksperdid küsimustele kirjalikult, et uurijal oleks võimalus 

valmistada ette täpsustavad küsimused. Selline lähenemine osutus heaks praktikaks, kuna 

intervjuu käigus esitatud küsimusi sai täpsustada uurimistöö eesmärgi suhtes vajalikus 

suunas. Intervjuu eesmärk oli koguda spetsiifilist teavet kompensatsioonimeetmete 

rakendamiseks läbiviidavate toimingute ja definitsioonide kohta. 

Käesolevas alapeatükis kirjeldatu on üheks Schengeni kompensatsioonimeetmete 

efektiivsuse hindamise võimalikuks mudeliks. Hindamiseks on veel muidki võimalusi, 

üheks erinevaid võimalusi pakkuvamaks on statistika kogumise meetodid. Autori arvates 
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on kirjeldatud mudel antud magistritööga püstitatud eesmärgi püstituse ja raamistuse 

suhtes adekvaatne. Käesolevas uurimistöös oli vajalik keskenduda piirikontrolli ajutise 

taaskehtestamisega seotud andmete kogumisele ja võrdlemisele eelneva perioodiga. 

Kasutada oleks saanud ka erinevatel perioodidel läbi Schengeni infosüsteemi kontrollitud 

andmete ja „tabamuste“ võrdlust. Selle meetodi eeliseks oleks olnud tabamuste 

väljatoomine kontrollitud isikute suhtes. Negatiivseks pooleks oleks olnud see, et 

Schengeni infosüsteem keskendub kitsamalt tabamuste põhjusele, st et seal ei ole kõikide 

rikkujate tabamist kajastatud. Lisaks eksisteerib võimalus, et andmeside mittetoimimisel 

mingil perioodil ei ole andmete võrdlemine adekvaatne. Schengeni infosüsteemist ja 

teistest siseriiklikest andmebaasidest ning nende kasutamisvõimalustest 

kompensatsioonimeetmete rakendamisel annab ülevaate Dubase (2010:19–36) magistritöö. 

Uurimistöö on protsess, kus töö kirjutaja areneb koos tööga ning algsed plaanid saavad töö 

koostamise jooksul korduvalt täpsustatud ning täiendatud. Töö käigus täiendatakse ka 

uurimismeetodeid. Mingil ajahetkel ei ole enam võimalik täiendavaid meetodeid 

kasutusele võtta, kuna neid ei jõuta korrektselt läbi viia. See on võimalus edasiste 

uurimuste tegemisel – kasutada võimalusi, mis käesoleva töö raames kasutamata või 

avamata jäid. 

2.2. Piirikontrolli taastamine Eestis ning Läti ja Soome kogemused 

Piirikontrolli ajutine taastamine annab võimaluse empiiriliselt võrrelda piiriolukordasid 

enne liitumist Schengeni õigusruumiga (ex ante) ja muutusi pärast Schengeni 

õigusruumiga liitumist (ex post). Viimasel juhul ei toimu sisepiiril enam piirikontrolli ja 

riiki sisenemist kontrollitakse pisteliselt n-ö politseimeetmetena. See aga tekitab olukorra, 

kus ei ole enam täpselt teada, kui palju on muutunud Eesti sisejulgeolekut mõjutavate 

isikute ja kaupade liikumise trendid, sh illegaalsete tegevuste osas. 

Igapäevaselt analüüsitakse kompensatsioonimeetmete kasutamise käigus avastatud 

rikkumisi, kuid piirikontrolli olemasoluga võrreldavat „filtrit“ ja kindlat teavet enam ei ole. 

Eeltoodut arvesse võttes on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine meede, mis taastab 

võimalikult lähedaselt olukorra enne piirikontrolli kaotamist. Seega: võrreldes ex ante 

andmeid piirikontrolli taastamisel kogutud andmetega, võime teha järeldusi rikkumiste 

trendide muutumise kohta ja hinnata vahepealsel ajal rakendatud 

kompensatsioonimeetmete efektiivsust. 
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Lisas 2 toodud tabelis on esitatud piirikontrolli ja kompensatsioonimeetmete rakendamise 

käigus lõunapiiril avastatud rikkumiste liigid, nende esinemissagedus ja dünaamika aastate 

lõikes 2004–2010. Käesolev alapeatükk selgitab tabelis esitatud andmeid, annab ülevaate 

andmete kogumise metoodikast ja käsitleb võrreldavate perioodide lõikes andmete 

muutumise põhjuseid. 

Lisas 1 on toodud ekspertintervjuude kokkuvõte, kus on välja toodud ka neljanda ja 

viienda küsimuse vastustena tabeli (lisa 2) kohta käiv analüüs ja eksperthinnangulised 

põhjused, miks arvnäitajad on ajavahemikel ex ante ja ex post muutunud. Samuti on 

analüüsitud arvnäitajates kätkevaid põhjuseid. Tabelist on võimalik järeldada, et liikuvaid 

üksuste tegevusi rakendades on 2008. ja 2009. aastal avastatud kohati vähem rikkumisi, 

kui seda on tehtud nädalase perioodi jooksul 2010. aastal piirikontrolli taaskehtestamise 

käigus. Põhjuseks on erinev piirikontrolli metoodika, kuna piirikontrolli taaskehtestamise 

käigus rakendati piirikontrolli, mille käigus kontrolliti kõiki isikuid ja sõidukeid. Liikuvad 

üksused kontrollivad isikuid ja sõidukeid pisteliselt. Sama põhjus toodi välja ka 

ekspertintervjuudes. 

Lisas 2 toodud tabel käsitleb andmeid aastatest 2004–2010. Selle aja jooksul on muutunud 

andmeid koguv organisatsioon (Politsei- ja Piirivalveamet) ning andmete kogumise 

meetodid ja põhimõtted. 2004.–2007. aasta ex ante perioodi saab käsitleda terviklikuna, 

kus piirivalvepiirkonnad olid muutumatud ja andmete kogumine sarnane aastast aastasse. 

Andmete kogumiseks nimetatud aastate lõikes kasutati käesoleva magistritöö tarbeks 

piirivalve tegevuse aastakokkuvõtteid (Piirivalve tegevuse … 2004; 2005; 2006; 2007; 

2008). Vaatlusperioodi kohta kogutud andmed isikute ja transpordivahendite piiriületustel 

puudutavad riiki sisse- ja riigist väljasõitnute koguarve. Eraldi statistika sissesõitva suuna 

osas puudub. Ligikaudse siseneva suuna statistika võib saada, kui jagada nimetatud 

väljadel olevad arvandmed kahega.  

Ajavahemikus 2004–2006 puudus statistika kogumine Schengeni infosüsteemi andmete 

alusel (Artiklid 96, 98–100), mistõttu nendel väljadel andmed puuduvad. 2007. aasta on 

üleminekuaasta, mille järgselt ühinesid Kagu- ja Valga piirivalvepiirkonnad. Põhjuse 

selleks andis Eesti ühinemine Schengeni õigusruumiga, mille tõttu ei olnud lõunapiiril 

enam sellises mahus isikkoosseisu vaja. Statistika kogumisel on nimetatud asjaolu oluline, 

kuna aastakokkuvõtte esitas kahe piirkonna asemel üks (Kagu piirivalvepiirkond) ning 

andmed summeeriti. 2007. aasta kokkuvõttes ei ole seetõttu võimalik täpselt eraldada 
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andmeid võltsitud dokumentide kasutamise, välismaalaste seaduse rikkumise, teisele 

isikule kuuluva dokumendi kasutamise, tagaotsitavate dokumentide kasutamise, 

tagaotsitavate sõidukite kinnipidamise ja tagaotsitavate isikute kinnipidamise osas.  

2007. aasta andmete võrreldavaks muutmiseks võeti Kagu piirivalvepiirkonna 2003.–2006. 

aasta andmed, ning kasutati Exceli tabeltöötlusprogrammi (Berk ja Carey 2010:596), 

arvutamaks lineaarset prognoosi (Anderson jt 2007:904; Käerdi 2006) 2007. aasta 

andmeteks. Saades seeläbi 2007. aasta tulemused Kagu piirivalvepiirkonna põhjal, lahutati 

teadaolevast koondtulemusest prognoositav tulemus ja jäägiks jäid endise Valga 

piirivalvepiirkonna eeldatavad näitajad, mis on võrreldavad eelnevate aastatega. Ülejäänud 

2007. aasta andmed on eristatavad aastakokkuvõtetes ja esitatud prefektuuride poolt. 

Oluline on, et 2007. aastal ei avastatud Kagu piirivalvepiirkonnas võltsitud dokumentide 

kasutamist ja teisele isikule kuuluva dokumendi kasutamist, mis tähendab, et reaalselt 

puudutab ülaltoodud prognoos ülejäänud nelja valdkonda. 

Tabel 1. Kagu piirivalvepiirkonna piirivahejuhtumite statistilised andmed 

  2004 2005 2006 2007* 

Välismaalaste seaduse rikkumine 40 51 44 49 
Võltsitud dokumentide kasutamine 2 3 0 0 
Teisele isikule kuuluva dokumendi 
kasutamine 

1 0 0 0 

Tagaotsitavate dokumentide kasutamine 16 25 24 30 
Tagaotsitavate isikute kinnipidamine 12 9 5 0 
Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine 2 2 1 0 

*Lineaarse prognoosi tulemusena saadud andmed.     

(allikas: Piirivalve tegevuse aastakokkuvõtted 2003–2006, autori koostatud) 

Regressioonimudel lähendas tabeli koostamisel andmeid rahuldavalt või väga hästi, kuna 

determinatsioonikordaja oli suurem kui 0,66 (ühel juhul 0,99) (Käerdi 2006). Samas oleks 

välismaalaste seaduse rikkumise puhul andmete lähendajana sobinud paremini ruutmudel, 

kuid prognoos ei oleks olnud sellisel juhul tõepärane. Kuna 2007. aasta reaalne sündmuste 

arv oli piirkondade peale kokku 48 ja Valga piirkonna 2004.–2006. aasta näitajad väga 

madalad, võime eeldada, et kõik välismaalaste seaduste rikkumised toimusid 2007. aastal 

Kagu piirivalvepiirkonnas. 

Ex post olukorras ei toimunud enam piirikontrolli lõunapiiril ning seetõttu ei ole 

aastakokkuvõttes kajastatud piiriületuste ja piiririkkumiste statistikat. 2008. ja 2009. aasta 

andmed paluti Lõuna- ja Lääne prefektuuridel kokku panna, analüüsides liikuvate üksuste 
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tegevusi. 2010. aasta statistika on koondatud samuti prefektuuride poolt esitatud andmetest 

ning Piirikontrolli infosüsteemi andmebaasist kontrollitud esitatud andmeid isikute ja 

transpordivahendite arvu osas. Lisaks on kasutatud Politsei- ja Piirivalveameti ning 

Siseministeeriumi vahelist kirjavahetust, et välja tuua piirikontrolli taaskehtestamise 

üldstatistikat (Piirikontrolli … 2010). Lisas 2 esitatud tabeli viimases lahtris puuduolevad 

arvud näitavad seda, et üldist statistikat nendes valdkondades ei ole. 2010. aasta statistika 

puudutab mõlemal juhul ainult piirikontrolli taastamise ajavahemikku, mis toimus 17.–23. 

aprillini 2010. Kuna riigist väljuvaid isikuid ei kontrollitud, siis puudutavad andmed ainult 

riiki siseneva suuna statistikat. 

Tabel 2. Sündmuse liigile viitavad õiguslikud alused 

Sündmuse liik Rikutud õigusnorm 

Võltsitud dokumentide kasutamine RiPS § 111 lg 3; RiPS § 111 lg 5 
Välismaalaste seaduse rikkumine VMS § 43 lg 1 p 1; VMS § 43 lg 1 p 2; VMS § 

43 lg 1 p 6; VMS § 290 
Teisele isikule kuuluva dokumendi kasutamine Piirirežiimi eeskiri p 17 
Tagaotsitavate dokumentide kasutamine Piirirežiimi eeskiri p 17 
Tagaotsitavate isikute kinnipidamine Erinevad põhjused 
Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine Piirirežiimi eeskiri p 21 
Piirirežiimi rikkumine RiPS § 111 lg 4; piirirežiimi eeskiri p 16–26, 

35–37 
Narkootikumidega seotud õigusrikkumised Piirirežiimi eeskiri p 18 lg 4 
Eestist väljasaadetud isikud Erinevad põhjused (VMS) 
Ebaseaduslikud piiriületused RiPS § 9 lg 1 

Muud rikkumised 

ELKS § 2 lg 3; ELKS § 10 lg 3; ELKS § 10 lg 
6; ELKS § 54 lg 5; RiPS; KPS; turismiseadus; 
MSOS; MVS, LE; LS 

Sissesõidukeeld ART 96 Schengeni konventsioon ART 96 
Elukoha kindlakstegemine ART 98 Schengeni konventsioon ART 98 
Varjatud kontroll ART 99 Schengeni konventsioon ART 99 
Tagaotsitavad sõidukid, relvad, dokumendid ja 
rahatähed ART 100 

Schengeni konventsioon ART 100 

(allikas: riigipiiri seadus, välismaalaste seadus, Euroopa Liidu kodaniku seadus, 
meresõiduohutuse seadus, majandusvööndi seadus, liikluseeskiri, liiklusseadus, 
turismiseadus, piirirežiimi eeskiri, Convention …, autori koostatud) 

Tabeli loetavuse lihtsustamiseks on otstarbekas anda ülevaade, mida konkreetne sündmuse 

liik sisaldab õigusliku alusena. Selleks on koostatud selgitav tabel (vt tabel 2). 

Nagu tabelist 2 nähtub, võib erinevate sündmuste puhul olla rikutud õigusnorm sama. 

Erisus tehakse statistika kogumisel, kuhu märgitakse erinev sündmus. Näiteks piirirežiimi 

rikkumine sisaldab endas viiteid mitmele erinevale õigusnormi sättele. Kuigi seal sisaldub 

ka Piirirežiimi eeskirja punkt 17, ei kajastata statistiliselt näiteks tagaotsitavate 

dokumentide kasutamist mitte sellel väljal, vaid eraldiseisval väljal. Tagaotsitavate isikute 
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kinnipidamisel võib olla erinevaid põhjuseid, mille initsiaatoriteks ei ole vanas mõistes 

piirivalvurid, vaid teised ametkonnad. Seetõttu ei ole õigusnorme välja toodud. Eestist 

väljasaadetud isikud on üldjuhul välismaalaste seaduse (VMS) rikkujad. Muud rikkumised 

sisaldavad erinevate õigusnormide rikkumisi, mille väljatoomine ei anna käesolevale tööle 

lisandväärtust. 

Prognoosimaks 2008.–2010. aasta sündmusi, mis oleksid võinud toimuda, kui piirikontrolli 

ei oleks kaotatud, on loodud tabel (lisa 7), kuhu väljadele 2008–2010 on kantud 

regressioonisirge arvutamise tulemusel saadud andmed. Lähteandmetena on kasutatud 

eelnevaid aastaid. Kuna ei ole alust arvata, et pärast Schengeni õigusruumiga ühinemist ei 

toimu enam sündmusi piiril – vastupidi, selle väite lükkab ümber nii piirikontrolli 

taastamine kui ka liikuvate üksuste tegevuse tulem –, siis kasutati käesolevas töös 

võimalike sündmuste määra arvutamiseks lineaarset prognoosi. 

Kuna varasemate aastate kohta on andmeid vähe või ei ole seoses piiriolukorra 

muutumisega nende kasutamine otstarbekas, on kasutatud prognoosi arvutamiseks nelja 

viimase aasta andmeid. Selline andmete vähesus tekitab situatsiooni, kus 

determinatsioonikordaja läheneb tihtipeale ühele4, kui kasutada ruut- või kuupmudelit, mis 

ei tähenda alati seda, et see näitaks parimat võimalikku prognoosi. Prognoos võib seetõttu 

olla lähema tuleviku kohta negatiivne (mis ei ole reaalselt võimalik) või liiga suure 

intervalliga. Näiteks, kasutades kuupmudelit 2010. aasta transpordivahendite piiriületuste 

prognoosi arvutamiseks, on tulemuseks üle 7 000 000 ühiku (lisa 8). Selline 

transpordivahendite piiriületuste kasv ei ole tõenäoline. Kasutades lineaarmudelit, on 

tulemuseks 2,3 miljonit sõidukit, mis on ootuspärane. Samas on determinatsioonikordaja 

viimast mudelit kasutades oluliselt väiksem, mistõttu on prognoosi arvestamisel kasutatud 

lineaarmudelit. 

Lisa 8 annab ülevaate aastate 2008–2010 sündmuste prognoosi arvutamisel analüüsitud 

regressioonisirgetest. Iga sündmuse prognoosimisel arvutati välja regressioonisirge 

algkoordinaat, regressioonisirge tõus, regressioonisirge, lineaarne prognoos kohtadel 2008-

2010 ja determinatsioonikordaja. Lineaarne prognoos kohtadel 2008–2010 on kuvatud lisas 

                                                

4 Selle mõõduks, kui hästi regressioonisirge lähendab vaatlusandmeid, kasutatakse determinatsioonikordajat. 
Seda väljendatakse sageli protsentides, mis iseloomustab, mitu protsenti sõltuva muutuja Y kogumuudust on 
selgitatav lineaarses mudelis oleva sõltumatu muutuja X abil. Mida lähemal on determinatsioonikordaja 
ühele, seda paremini lähendab lineaarne regressioonimudel vaatlusandmeid. (Käerdi 2006:18) 
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7 olevas tabelis. Lisa 8 puhul peab arvestama, et ainult nelja aasta andmete põhjal on 

pikemate prognooside tegemine küsitav. Pikema kui üheaastase prognoosi tegemisel tuleb 

arvestada suureneva ebatäpsusega. Samuti tuleb arvestada sellega, et lisas 8 olevatel 

joonistel punktide suure hajuvuse korral ei lähenda regressioonimudel neid hästi ja 

prognoos on selle tõttu ebatäpsem. Enamjaolt on tegemist siiski väikeste arvudega, 

mistõttu sündmuste arvnäitajate summeerimisel (tabel 3 ja 4) need üldist trendi väga ei 

mõjuta. 

Lisas 9 toodud tabel iseloomustab lõunapiiri sündmusi aastate lõikes, käsitledes ühe-

nädalast perioodi igast aastast. Aastate 2004–2009 kohta saadi esitatud tulemus, kui jagati 

lisas 2 olevad andmed 52-ga (s.o nädalate arvuga aastas), et tekiks võrdlus 2010. aasta 

andmetega. Sellise arvutuse juures võib tekkida küsimus, kas andmed on võrreldavad. 

Kuna 2010. aasta andmed pärinevad aprilli lõpust, siis piiriületusmäärad sellel ajal ei ole 

veel tipphooaja omad, milleks on näiteks turismihooaeg suvel ja ka talvine kalapüük. 

 

Joonis 4. Isikute ja transpordivahendite piiriületused fikseerituna andmebaasides, 
keskmiselt ühes nädalas 

(allikas: Lisa 9, autori koostatud) 

Seega võib vaatlusalust aprillinädalat lugeda mõnevõrra alla keskmise 

piiriületuskoormusega nädalaks (04.02.2011, 07.03.2011 ja 18.03.2011 ekspertintervjuudes 

kinnitust leidnud fakt). Viimast tõendab ka lisas 9 kajastuv isikute ja transpordivahendite 

piiriületuste määr. Aastatel 2004–2007 on piiriületuste arv pidevalt kasvanud. 2008. ja 

2009. aastal kui piirikontrolli ei toimunud, fikseeriti piiriületusi vähe. 2010. aastal oli 

piiriületuste arv väiksem kui ühelgi ex ante nädalal. Isikute ja transpordivahendite 
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piiriületuste arv aastate lõikes (keskmiselt nädalas) on kajastatud joonisel 4. Lisaks n-ö 

vaiksemale kuule on põhjuseks ka see, et kõiki piiriületajaid ei olnud kohustust kontrollida 

ning seetõttu ei toimunud ka fikseerimist. Oluline on võrrelda ebaseaduslikke juhtumeid 

suhtes piiriületuste arvuga. See tähendab, et kui ka väikseima piiriületuste arvuga 

ajavahemikul on avastatud rohkem ebaseaduslikku tegevust piiril, siis oleks olukord 

võrdsetes tingimustes veelgi suurema erinevusega. 

Analüüsides tabeleid lisades 2, 7 ja 9 on võimalik järeldada, kui palju on olnud 

potentsiaalselt aastatel 2008–2010 piiriületajaid ning ebaseaduslikku tegevust piiril. Lisas 2 

olevast tabelist võib järeldada, et enamiku sündmuste avastamine on vähenenud, välja 

arvatud piirirežiimi rikkumised, mis on aastatel 2008–2010 suurenenud. Lisas 2 kajastuva 

piirirežiimi rikkumise põhjuseks on üldjuhul dokumendikohustuse rikkumine. Viimane 

tähendab, et isikud, kes ületavad sisepiiri, ei kanna enam isikut tõendavat dokumenti 

kaasas. Viimane on tingitud peamiselt sellest, et dokumendi olemasolu kontrollitakse 

piiriületusel vaid pisteliselt, mistõttu on tekkinud väärarusaam isikut tõendava dokumendi 

kaasaskandmise vajalikkusest. Samuti on põhjuseks unustamine, mis on 

ekspertintervjuudes ka kinnitust leidnud (lisa 1). 

 

Joonis 5. Piirirežiimi rikkumiste määr keskmiselt ühes nädalas 

(allikas: Lisa 9, autori koostatud) 

Isikut tõendava dokumendi puudumine piiriületusel on Eesti seaduse mittetäitmine ja 

karistatav rikkumine. 2008. ja 2009. aastal on selliseid isikuid avastatud vastavalt 531 ja 

597, samas ühenädalase perioodi jooksul 2010. aastal 149. Lisast 9 tulenevalt on koostatud 
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joonis 5, millelt näeme, et piirirežiimi rikkumisi avastati ühes nädalas 13–14 korda 

rohkem, kui seda on avastatud igapäevaselt kompensatsioonimeetmeid rakendades. Kui 

võrrelda sarnaselt teisi näitajaid, siis näiteks välismaalaste seaduse rikkumisi avastati  

piirikontrolli taastamise käigus võrreldes 2008. aastaga 4 korda rohkem ja võrreldes 2009. 

aastaga 50 korda rohkem. Näitajate võrdlus, kus 2010. aasta ühe nädala avastus on üks, 

viitab võimalusele, et see ainuke isik, kes 2010. aastal välismaalaste seadust rikkus, juhtus 

piirikontrolli läbima just piirikontrolli taaskehtestamise nädalal. 

Parimaks võimalikuks lahenduseks oleks võrrelda veel samadel tingimustel läbi viidud 

piirikontrolli taaskehtestamist, et tekiks suurem võrreldavate andmete hulk. Enamikel 

juhtudel on piiril avastatud ebaseaduslike juhtumite arv tunduvalt suurenenud (lisa 9). 

Lisas 7, kus on kajastatud lineaarne prognoos aastateks 2008–2010, näeme enamasti 

samuti ebaseadusliku tegevuse kasvu, kuid see jääb märksa tagasihoidlikumaks, kui seda 

on lisas 9 olevad arvnäitajad. Oluline on lisades 2, 7 ja 9 toodud 2010. aasta andmeid 

võrreldes jälgida, kas tegu on aasta või nädala andmetega. Lisa 2 sisaldab aastate võrdlust, 

välja arvatud 2010. aasta osas, mis on piirikontrolli taastamise ajavahemik ehk vaadeldud 

nädalane periood. Lisa 7 sisaldab aastate võrdlust, kus aastad 2008–2010 on prognoositud, 

kasutades lineaarset mudelit. Lisa 9 sisaldab võrdlust, kus aastate andmed on jagatud 

nädalate arvuga, st on võimalik võrrelda 2010. aasta piirikontrolli taastamise andmeid 

eelnevate aastate keskmiste nädalase perioodi andmetega. 

Tabel 3. Lõunapiiril avastatud sündmuste võrdlus prognoosiga 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sündmusi kokku reaalselt 357 253 276 316 48 23 

Sündmusi kokku prognoosis     272 263 

Avastatud sündmuste osakaal     17,6% 8,7% 

Avastamata sündmuste osakaal     82,4% 91,3% 

(allikas: Lisa 2 ja lisa 7, autori koostatud). 

Analüüsides statistilisi andmeid, et saada ülevaadet, milline oleks sündmuste arv piiril, kui 

piirikontroll toimuks endiselt, on koostatud tabelid 3 ja 4. Näeme, et sündmuste arv aastatel 

2008 ja 2009 on vähenenud. Eelnevat arvestades võib väita, et tegelikult on piirikontrolli 

kaotamise tõttu vähenenud suutlikkus sündmuseid avastada. Võib eeldada, et sündmusi 

siiski vähemaks ei jäänud ning nende toimumise tõenäosus oleks suhteliselt sama suur kui 

eelnevatel aastatel. Selle tõestuseks on loodud tabelitesse sündmuste prognoosi rida, kus 
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kahte erinevat mudelit kasutades on saadud võimalikud sündmuste arvulised näitajad 

aastateks 2008 ja 2009. 

Võrreldes lisas 2 ja 7 olevaid tabeleid koostati tabel 3. Lisades on summeerituna reaalsete 

sündmuste arv suurem kui tabelis 3 olevad arvud. Põhjus on selles, et kajastatud ei ole 

piirirežiimi rikkumisi, sest aastatel 2008–2009 kontrolli põhimõtted muutusid ning andmed 

ei oleks võrreldavad ja annaksid lisades väära pildi. Tabeli 3 andmete alusel on võimalik 

järeldada, et ex post perioodil on sündmuste avastamine järsult langenud. See on tingitud 

piirikontrolli kaotamisest. Samas ei saa eeldada, et tänu madalale avastamise määrale on 

ebaseaduslik tegevus piiril kadunud. Summeerides lisas 7 olevaid andmeid, saame 

üldprognoosi aastateks 2008 ja 2009. Näeme, et avastatud sündmuste osakaal on 

piirikontrolli kaotamise järgselt alla 20% ning avastamata sündmuste osakaal üle 80%. 

Teiseks võimalikuks võrdluseks on analüüsida piirikontrolli taastamise käigus kogutud 

andmeid ja võrrelda neid eelnevate aastate andmetega. 

Tabel 4. Lõunapiiril avastatud sündmuste arvu võrdlus piirikontrolli taastamise aja 
andmetega 

  2008 2009 2010 

Sündmuseid kokku reaalselt 584 622 9932 

Avastatud sündmuste osakaal võrrelduna 2010 
aastaga 5,9% 6,3% 100,0% 

Avastamata sündmuste osakaal võrrelduna 2010 
aastaga 94,1% 93,7% 0,0% 
(allikas: Lisa 2 ja lisa 7, autori koostatud). 

Tabelis 4 toodud 2010. aasta andmed on piirikontrolli taaskehtestamise aja andmed, mis on 

korrutatud 52-ga. Viimane on vajalik selleks, et piirikontrolli taaskehtestamise ajal kogutud 

andmed (kestvus üks nädal), oleksid võrreldavad teiste aastate andmetega, mis on terve 

aasta omad. Selgub, et ühe nädala jooksul, piirikontrolli taaskehtestamise ajal, avastati 

piiril ca 95% rohkem ebaseaduslikku tegevust, kui seda tehakse tavapäraselt 

kompensatsioonimeetmeid rakendades. Tabelite 3 ja 4 analüüs võimaldab lisaks 

piiriolukorrale hinnata ka kompensatsioonimeetmete rakendamise tõhusust. Eelneva põhjal 

võib väita, et ca 95% juhtumitest jääb Schengeni sisepiiridel, mis on maismaapiirid, 

avastamata. Ühelt poolt näitab see vaba liikumise põhimõtte rakendamise nõrka kohta ja 

kinnitab, et arvestades Schengen Acquis’i põhimõtteid tuleks kompensatsioonimeetmetele 

efektiivsemale rakendamisele suuremat tähelepanu pöörata. Toodud juhtumite seas leidub 

ka selliseid, kus avastatud on isikuid, kes on eelnevalt juba ületanud mitme teise riigi 
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sisepiiri, ning probleem, näiteks tema dokumendiga, avastatakse alles Eestis. Kuna 

Schengeni õigus kehtib kõikidele liikmesriikidele on selline sündmuste käik mõistetav, sest 

kompensatsioonimeetmete rakendamisel kasutatakse samu põhimõtteid ka teistes 

liikmesriikides. 

Siinkohal on hea tuua võrdlevaks näiteks Läti ja Soome kogemused piirikontrolli 

taaskehtestamisel. Lisas 10 olevale küsimustikule saadud vastuseid analüüsides võib 

järeldada, et erinevate riikide tööpõhimõtted on erinevad. Viimane puudutab peaasjalikult 

piirikontrolli taastamise planeerimist, rakendamise monitooringut ja ka järelduste tegemist. 

Kuigi Schengeni õigusruumi eesmärk on, et piirikontrolli protseduurid oleksid kõikides 

liikmesriikides ühesugused, võib teha järelduse, et alati see nii ei ole. Esimeses peatükis 

kirjeldati, et liikmesriigid ei pea sageli kinni piirikontrolli taastamise proportsionaalsuse 

põhimõttest. See tähendab, et piirikontrolli ajutise taaskehtestamise eesmärk ei ole alati 

seotud rakendatavate tegevuste mahuga. Väidet toetab ka Läti ja Soome tegevuste analüüs 

ning võrdlus Eestiga. 

Soome Vabariigis on piirikontrolli ajutiselt taaskehtestatud viiel korral 

(Sisärajatarkastusten … 2011): 

- kergejõustiku maailmameistrivõistluste toimumisega seonduvalt 24.07.–
14.08.2005; 

- Euroopa Liidu eesistujamaa kohtumistega seonduvalt 2006. aastal: 

• Helsingis 10.–11.09.2006 toimunud töökohtumisega seonduvalt 25.08.–
12.09.2006; 

• Lahtis toimunud riigipeade mitteametliku töökohtumisega seonduvalt 09.–
21.10.2006; 

• Tamperes korraldatud Euromed koosolekuga seonduvalt 13.–29.11.2006; 

- Euroopa turvalisus- ja koostöökogu eesistujamaana välisministrite töökohtumisega 
seonduvalt 24.11.–05.12.2008. 

Kõigil viiel korral on, vastupidiselt Eestile, olnud tegemist pistelise kontrolli 

tõhustamisega. Ka Läti Vabariik on oma ainukesel piirikontrolli taaskehtestamise korral 

tõhustanud pistelist kontrolli. Läti piirikontrolli taastamine toimus 24.05.–01.06.2010 ning 

oli seotud NATO Parlamentaarse Assamblee töökohtumisega (Действие … 2011). 

Naaberriigid ei ole kordagi otsustanud taastada piirikontrolli siseneval suunal täies mahus, 

nagu seda tegi Eesti. Kindlasti tuleb siin arvestada ohuhinnanguga, mis annab 
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liikmesriigile otsustamisõiguse piirikontrolli taaskehtestamise mahu suhtes. Ratsionaalne 

on võrrelda sama piirkonna riike, kus poliitiline olukord on sarnane. Enamiku 

liikmesriikide praktika piirikontrolli taaskehtestamisel on üldjuhul 

kompensatsioonimeetmete tõhustamine. Seega puuduvad ühtsed arusaamad ja juhtnöörid 

meetmete rakendamise kohta erinevates olukordades. Seetõttu rakendatakse sisuliselt 

samalaadse olukorra puhul erinevaid tegevusi. 

Kuna piirikontrolli taaskehtestamise tegevused ja intensiivsus liikmesriigiti erinevad, on 

erinevad ka planeerimise, monitooringu ja järelduste tase. Piirikontrolli taaskehtestamine, 

tõhustades kompensatsioonimeetmeid, ei vaja sedavõrd sügavat planeerimist, kui 

piirikontrolli taaskehtestamine sarnaselt välispiirile. Seetõttu puuduvad Lätil ja Soomel 

nende tegevuste kohta plaanid, samas on Eestil need plaanid olemas. Sarnane olukord on 

ka kokkuvõtetega, mille sisukus ja põhjalikkus on erinevad. Viimane on tingitud jällegi 

rakendatud meetmete intensiivsusest. Siiski on olemas statistilised andmed, mis on 

kogutud iga riigi huve silmas pidades. Samas on erinev igapäevaste tegevuste kohta 

andmete kogumine, ehk kasutuses olevatel andmebaasidel puudub võimekus, mis 

salvestaks andmeid, mida oleks võimalik eelnevate perioodidega võrrelda. Nii näiteks ei 

kogu alates 2008. aastast, kui Eesti liitus Schengeni liikmesriikidega, Soomes andmeid 

piiriületuste kohta piirivalve, vaid Helsingi sadam. Helsingi sadam ei erista Eesti–Soome 

vahelisi ega ka sise- ja välispiiri piiriületusi üldarvudest, samas moodustab põhilise osa just 

Eesti ja Soome vaheline liiklus (Sisärajatarkastusten … 2011). Samasugused põhimõtted 

on kasutusel ka Eestis, kuid erinevus seisneb selles, et meil on olemas andmed 

kompensatsioonimeetmete rakendamisest. 

Kuna käesolev töö keskendub kompensatsioonimeetmete rakendamisele Eestis, ei ole 

otstarbekas analüüsida Soome piirikontrolli taaskehtestamisi, mis toimisid enne 2007. 

aastat, sest Eesti piir oli siis Soome jaoks välispiir ning piirikontrolli taaskehtestamised ei 

mõjutanud Eesti ja Soome piirikontrolli põhimõtteid. Kuni selle ajani toimunud 

piirikontrolli taaskehtestamised olid suunatud Rootsi ja Norra vahelise piiriliikluse 

kontrollimisele. Viimase analüüsimine annaks üldpildi, mis näitaks milline on 

kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsus näiteks Rootsis, ega oleks seotud Eesti 

tegevustega. 

Tabel 5 annab Soome näitel ülevaate, millised on tulemused, kui rakendada piirikontrolli 

taaskehtestamist pistelise kontrollina. Tabelis on kajastatud kõigi viie piirikontrolli 
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taaskehtestamise ajavahemikud (n) ning neid on võrreldud piiristatistikaga eelneva (n–1) 

ja/või järgneva (n+1) aasta kohta. Käsitletud ajavahemik on identne piirikontrolli 

taaskehtestamise ajavahemikuga. 

Tabel 5. Helsingi sadamas toimunud piirisündmused 

 Sündmuste koguarv   Keskmiselt 

kontrollituid Aeg (n) n–1 n n+1 suhe n+1 suhe n–1 

24.07.–14.08.2005 65 171 34 502,9% 263,1%   

25.08. –12.09.2006   89 29 306,9%   11% 

09.10. –21.10.2006   45 29 155,2%   11% 

13.11. –29.11.2006   44 47 93,6%   11% 

24.11. –05.12.2008 25 95     380,0% 5% 
(allikas: Sisärajatarkastuksen palauttaminen ja tilastot, autori koostatud). 

Viimasest tulbast nähtub, et pistelise kontrolli maht on 5–11% suurem võrreldes 

tavaolukorraga, kus kontrolli teostamisel rakendati tavapäraseid 

kompensatsioonimeetmeid. Esimesel neljal korral toimus piirikontrolli taaskehtestamine 

ainult nende riikide laevadele, kes olid juba Schengeni õigusruumiga selleks hetkeks 

liitunud. Viimasel korral sisaldas piirikontrolli taastamine ka Eestist sisenevate laevade 

kontrolli. Sellest saab järeldada, miks kontrolli mahu suurendamine 5% võrra on andnud 

paremaid tulemusi, kui enne 2007. aastat  kontrolli suurenemine 11% võrra. Seega võib 

järeldada, et tõstes pisteliselt kontrolli mahtu 5%, on võimalik avastada rikkumisi piiril ca 

380% rohkem. Kuna võrreldavaid andmeid on vähe, siis tuleks seda järeldust võtta suunda 

näitavana. 

Tabel 6. Eesti, Läti ja Soome võrdlus kontrollitud isikute ja rikkumiste ning kinnipidamiste 
osas 

 

Piiriületusi 

siseneval 

suunal 

Kontrollitud 

isikuid 

Rikkumisi, 

kinnipidamisi 

Kontrollitud 

inimesi 

rikkumise 

kohta 

Dokumendi- 

kohustuse 

rikkumised 

Muid 

rikkumisi 

Kontrollitud 

inimesi muu 

rikkumise kohta 

Läti–Eesti piir 

(17.04. –
23.04.2010) 

 41198 191 215,7 149 42 980,9 

Eesti–Läti piir 

(24.05. –
01.06.2010) 

 29947 84 356,5 68 16 1871,7 

Eesti–Soome 

piir (24.11.–
05.12.2008) 

122705 5668 95 59,7 82 13 436,0 

(allikas: Sisärajatarkastusten … 2011; Действие … 2011; Piirikontrolli … 2010, autori 
koostatud). 

Võrdlemaks Eesti, Läti ja Soome piirikontrolli taaskehtestamise statistikat, seame kesksele 

kohale Eesti. Analüüsime Eestisse sissetulevat suunda lõunapiiril ning võrdleme seda Eesti 
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poolt Soome- ja Läti Vabariiki sissetuleva suunaga. Seeläbi on võimalik leida rikkumiste 

arvu määra võrdlus kolme riigi vahel sissesõitval suunal, kontrollitud piiriületajate määra 

suhtes. Viimast illustreerib tabel 6. 

Nagu tabelist 6 nähtub, on Lätist Eestisse saabunud ca 215-st kontrolli läbinud isikust 

keskmiselt üks suure tõenäosusega mingil moel rikkumisega seotud või tagaotsitav. Läti 

ametivõimude poolt kontrollitutest on vastavaks arvuks ca 356 ja Soome ametivõimude 

poolt kontrollitutest on keskmiselt iga kuuekümnes tõenäoliselt rikkumisega seotud. 

Siinjuures tuleb täheldada, et enamus kõikidest rikkumistest on dokumendikohustuse 

rikkumised. Soome suhteliselt kõrge rikkujate määr ühe isiku kohta võib olla tingitud 

sellest, et 2008. aasta oli Baltikumist Soome reisinutele aeg, kus Schengeni liikmelisus oli 

Eestile uus olukord ning dokumentide kaasaskandmise kohustusest ei oldud veel piisavalt 

teadlikud. 

Jättes kõrvale dokumendikohustuse rikkumised, mis ei ole sisult rasked rikkumised, on 

tulemused mõningal määral erinevad. 981-st inimesest on üks piiriületaja Lätist Eestisse 

saabumisel tõenäoliselt seotud kas rikkumisega või on tagaotsitav. Kuna Eestis toimus 

piirikontrolli taaskehtestamine selliselt, et kontrolliti kõiki Eestisse saabunuid, on huvitav, 

et Soomes saavutati pistelise kontrolliga suurem „tabamuste“ arv siseneja kohta. 

Samamoodi ei tohiks olla ka Läti ja Soome vahelised erinevused sedavõrd suured, kuna 

pistelise kontrolli käigus teostatud kontroll (nagu seda tegid Läti ja Soome) peaks andma 

sarnaseid tulemusi. Üheks mõjutajaks on kindlasti see, et Soome puhul ületati veepiiri ja 

teistel juhtudel maapiiri. 

Nagu tabelist 6 selgub, on piirikontrolli taaskehtestamisel rikkumiste avastamise määr 

piiriületaja kohta kõige suurem Soome–Eesti vahelisel piiril, sõltumata kontrolli 

intensiivsusest. Põhjus võib olla nii erinevate metoodikate kasutamine kui ka see, et Eesti 

ei suuda piisaval määral rakendada kompensatsioonimeetmeid, et hoida rikkujate survet 

Soome jaoks madalal. Rikkumiste arv ei sõltu antud juhul ka sellest, kas tegu on 

dokumendikohustuse rikkumise või muude rikkumistega, ikkagi on surve Soomele, 

võrreldes kahe teise riigiga, kordades suurem. Vähene rikkumiste avastamise protsent 

Eesti–Läti piiril on tingitud ilmselt sellest, et õigusrikkujate liikumise suunad ei ole mitte 

Põhjamaadest Kesk-Euroopasse, vaid vastupidi. Siiski tuleb eespool tehtud järeldustesse 

suhtuda mõningase ettevaatlikkusega, kuna statistiliste andmete kogumise põhimõtted on 

riigiti erinevad ning ei pruugi vajalikul määral kattuda. 
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Käesolevas alapeatükis analüüsiti piiriolukordasid enne Eesti liitumist Schengeni 

õigusruumiga (ex post) ja selle järgselt (ex ante) ning võrreldi neid piirikontrolli 

taaskehtestamise ajavahemikuga. Samuti võrreldi Eesti andmeid Läti ja Soome andmetega. 

Probleemiks kujunes andmete kättesaadavus ja kogumise erinevad alused nii liikmesriigiti 

kui ka Eestis riigisiseselt. Siiski on võimalik teha saadud andmetest järeldusi, kasutades 

selleks sobivaid metoodikaid. Kuna puuduvad selged kriteeriumid, millal on Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamine efektiivne ja millal mitte, on keeruline järeldusena 

välja tuua, kas selles valdkonnas ollakse õnnestunud või mitte.  

Seoses eeltooduga on vajalik Euroopa Liidu tasandil kehtestada kompensatsioonimeetmete 

rakendamiseks selgemad põhimõtted, mis sisaldavad planeerimise aluseid, tegevuste 

läbiviimisel andmete kogumise aluseid ning analüüsipõhimõtteid, mille osaks oleks nii 

riskianalüüsid kui ka tegevuste kokkuvõtted. Selgemad kriteeriumid ja parem võrreldavus 

tagaks liikmesriikide töötamise ühtsetel alustel. 

Käesolevast alapeatükist võib teha järelduse, et enamiku sündmuste avastamine on 

kompensatsioonimeetmete rakendamisel vähenenud. Erandi moodustavad piirirežiimi 

rikkumised, mis sisaldavad dokumendikohustuse rikkumisi. Piirikontrolli taaskehtestamise 

käigus avastati 13–14 korda rohkem piirirežiimi rikkumisi, kui seda oleks teinud liikuvad 

üksused sama perioodi jooksul. Rikkumiste avastamise protsent igapäevaste 

kompensatsioonimeetmete rakendamise ajal jääb lõunapiiril vahemikku 6–18%. Pistelise 

kontrolli mahu viieprotsendilise suurendamise puhul võib avastada sadamates kolm kuni 

neli korda rohkem rikkumisi. Viimane sõltub piirikontrolli metoodikate kasutamisest. 

Kõige suurem rikkumiste määr piiri ületavate isikute kohta tuvastati võrdluse all olnud 

riikidest Eesti–Soome piiril, sellele järgneb Läti–Eesti piir, ning kõige vähem rikkumisi 

piiriületuste kohta tuvastati vaadeldud perioodil Eesti–Läti piiril. 

2.3. Schengeni kompensatsioonimeetmete tõhusus 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise tõhusust on vaja hinnata, kontrollimaks 

Eesti suutlikkust rakendada kompensatsioonimeetmeid, vähendamaks sisepiiridel kontrolli 

kaotamisega kaasnevaid julgeolekuriske. 

Külma sõja järgselt piiridelt kontrolli kaotamise otsust on nimetatud üheks piiriülese 

kuritegevuse levikut soodustavaks teguriks. Suurem vabadus reisida tekitab sotsiaalse 



 
57

kontrolli ja õiguskuulekuse jälgimise nõrgenemist. Piiride ületamine pakub mh mitmeid 

võimalusi ebaseaduslikule tegevusele. Kaks suurimat valupunkti Euroopa Liidule on 

migratsioon ja piiriülene kuritegevus. Viimane neist kätkeb suure hulga probleeme, alates 

smuugeldamisest ja inimkaubandusest, lõpetades narkokaubanduse ja terrorismiga. 

(Grabbe … 2000:520) Selliste ohtude minimiseerimiseks on Schengeni alal kasutusele 

võetud kompensatsioonimeetmed. Igale planeeritud ja rakendatud tegevusele peaks 

järgnema analüüs ja hinnang õnnestumise kohta. 

Euroopa Liidu tasandil puudub praegu süsteemne lähenemine Schengeni 

kompensatsioonimeetmete tõhususe hindamiseks. Mõningal määral on publitseeritud seda 

teemat käsitlevaid artikleid ning uurimistöid, kuid puuduvad selgepiirilised ettekirjutused 

ja juhtnöörid. Käesoleva töö autori seisukohalt oleks üheks võimalikuks lahenduseks 

Schengeni liikmesriikide ülese statistilise andmekogumissüsteemi loomine, mis 

võimaldaks võrrelda erinevaid kvantitatiivseid näitajaid ja hinnata piiriolukordasid erineval 

ajahetkel. Ka ekspertintervjuude analüüsist selgus, et üheks võimaluseks 

kompensatsioonimeetmete tõhususe hindamisel pakuti kvantitatiivsete andmete võrdlust. 

Nimetatud meetodi kasutamisel võib kujuneda probleemiks korrektselt võrreldavate 

andmete puudumine. Schengeni liikmesriigid koguvad statistilisi andmeid erinevate aluste 

ja põhimõtete järgi. See selgus ka autori tehtud statistiliste andmete väljastamise päringust 

Soomele ja Lätile. Samas on Schengeni liikmesriikide seas kokku keskmiselt kaheksal 

korral aastas taaskehtestatud piirikontrolli (Groenendijk 2004:159), mis annaks andmete 

võrdluseks ja analüüsiks kasutatava valimi. 

Liikuvate üksuste tegevuse otstarbekuse analüüsimisel saab selgitada, et keskmiselt mitme 

inimese kontrollimine toob kaasa ühe rikkuja tabamise. Viimasest saab järeldada, et 

kahekordistades patrullide määra, on võimalik tabada ka poole rohkem õigusrikkujaid. 

Samas ei koosne kompensatsioonimeetmed ainult liikuvate üksuste tegevusest. 

Kuluefektiivselt peab hindama ka teisi tegevusi ja analüüsima, kas on odavamaid 

samaväärseid või tulemuslikumaid tegevusi. 

Liikuvate üksuste tegevust on näiteks Dubas hinnanud väga oluliseks ja tõhusaks 

kompensatsioonimeetmeks (Dubas 2010:37). Samas on ta välja toonud, et probleemideks 

on amortiseerunud tehnika ning vähene erivarustusega sõidukite arv. Tema hinnangul 

tuleks kordonites patrullimise ja reageerimisvõimekuse säilitamiseks ning piiripunktides ja 

toetavates üksustes teenistuse läbiviimiseks välja vahetada ca 40% maismaatranspordist, 
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tehes ettepaneku tehnika hankimiseks, mis aitaks tuvastada autodesse illegaalselt peitunud 

isikuid.  

Kuigi piirikontrolli taaskehtestamise planeerimisel, monitooringul ja analüüsimisel 

puuduvad ühesugused põhimõtted, tehakse siiski sellest tegevusest kokkuvõtteid. 

Käesoleva töö autori hinnangul on Soome, Läti ja Eesti kokkuvõtetes kajastatud 

olulisemateks tähelepanekuteks (Sisärajatarkastusten … 2011; Действие … 2011; 

Piirikontrolli … 2010) järgmine: 

• piirikontrolli taaskehtestamine andis olulise kogemuse koostöö arendamiseks ja 
selle sündmuse edaspidiseks planeerimiseks ja läbiviimiseks; 

• Euroopa Liidu vaba liikumise alal piirikontrolli puudumine tekitab õigusrikkumiste 
survet sisepiiridel; 

• kriitilised tegurid sisepiiride surve vähendamisel ja turvalisuse ning õiguse 
tagamisel on kompensatsioonimeetmete rakendamine, sh riigisisene välismaalaste 
kontroll ja välispiiride tõhus valve; 

• koostöö naaberriikidega andis häid kogemusi ja tulemusi. 

Samuti on piirikontrolli taaskehtestamise läbiviimisel avastatud rida sarnaseid puuduseid, 

mis on eelneva loetelu alguses viidatud dokumentides välja toodud. Nendest olulisemateks 

võib lugeda järgmisi: 

• infotehnoloogilised probleemid, seda just andmeedastuse kiiruse vallas; 

• piirikontrolli infosüsteemi sobimatus sisepiiride kontrolliks (piiriületust ei 
fikseerita) ja mobiilseks kasutamiseks (liikuvatel üksustel); 

• taristu puudumine ja puudused piirikontrolli taaskehtestamiseks; 

• teavituskampaaniate vähesus piirikontrolli taaskehtestamisest naaberriikides ja 
teavitustahvlite puudulikkus sisepiiridel; 

• raadioside kasutamise puudused sisepiiridel (leviaugud). 

Kõigi puuduste sügavus oli vaadeldud kolmes riigis erinev. Näiteks suutis Eesti lahendada 

probleemi piirikontrolli infosüsteemi sobilikkusega, kuid Lätil seda võimalust ei olnud. 

Samas vajadusi täielikult katvat lahendust ei olnud mõlemal riigil. Taristu olemasolu 

probleemidele viitab Kubi (2008:18) oma lõputöös, selgitades, et pärast Schengeni ühtse 

viisaruumiga liitumist kõrvaldati maanteepiiripunktidest kõik sujuvat liiklust takistavad 

tõkked: „Seni suletud ja kraavidega tõkestatud maanteed avati kohalike omavalitsuste ja 
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teehooldusfirmade vahelise koostöö tulemusena.“ See raskendab kompensatsiooni-

meetmete läbiviimist, kuna puudub ühtne ülevaade kõikidest avatud teedest, mis üle piiri 

kulgevad. Piirikontrolli taaskehtestamisega kaardistati kõik sellised teed, kuid neid tekib 

ajajooksul järjest juurde. Vajalik oleks luua toimiv kooskõlastussüsteem, et prefektuurid 

teaksid igal hetkel, millised on võimalikud kohad, kust oht võib tekkida. 

Kompensatsioonimeetmete efektiivsuse hindamiseks tuleb välja selgitada, mida nende alla 

täpselt kvalifitseeritakse. Sellele püüdis leida vastust esimene peatükk. Lisaks küsiti 

kompensatsioonimeetmete kohta arvamust ekspertidelt intervjuudes ja paluti neid piiritleda 

ning tuua näiteid, milline võiks olla kompensatsioonimeetmete juhtimise ülesehitus. Nagu 

ka esimeses peatükis viidati, ühtisid ekspertide arusaamad kompensatsioonimeetmetest 

Schengeni õiguses toodud põhimõtetega. Märksa keerulisem oli neid piiritleda. 

Üldine arusaam oli, et kompensatsioonimeetmeid ei tulekski piiritleda, vaid need on 

igapäevaselt rakendatava tegevuse osa. Näiteks 26. jaanuari 2011. aasta intervjuus toodi 

välja olukorrad, kus „Ikla maantee jääb praktiliselt välispiiril toimiva Pärnu 

piirivalvekordoni vastutusalasse. Kui nad teostavad seal oma vastutusalas välispiirivalve 

patrulle, siis tahes või tahtmata nad rakendavad ka seal kompensatsioonimeetmeid. Ehk 

nad tegelevad politseiliste meetmetega. Samuti Luhamaa kordon. Kui  ta teeb oma 

vastutusalas kontrolle ja Läti Vabariigist saabuvad mingid isikud  ja ta teostab Läti piiri 

vahetus läheduses kontrolli, siis tahes või tahtmata rakendab ta oma tegevusega ka 

kompensatsioonimeetmeid“. 

Seega on eristav piiritlemine keeruline ja mõjutab ka statistiliste andmete kogumist. 

Tegevusi rakendavad erinevad valdkonnad, kes tahavad vaadata tulemusi kui oma töö 

saavutust. Samas peaks efektiivsuse hindamiseks koguma andmeid tsentraalselt. Veel 

keerulisemaks teeb tegevuste haldamise see, et kompensatsioonimeetmed puudutavad 

mitme ministeeriumi valitsemisala. 18. märtsi 2011. aasta ekspertintervjuus tuli esile, et 

„kohalikud omavalitsused, tööandjad, nendega me oleme ju ka tegelikult tegelenud, ja ka 

seaduse mõistes peavad nad kontrollima, et oleks õigus riigis viibida ja töötada, ja kui ei 

ole, siis võib saada trahvi. Samuti võiks kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad teada anda 

kahtlastest isikutest. Meetmetel ei saa olla ühte vastutajat“. Järelikult on vaja 

kompensatsioonimeetmete tsentraalset koordineerimist ja mitmetasandilist kooskõlastatud 

rakendamist. See ei saa olla pelgalt Politsei- ja Piirivalveameti ülesanne, kuigi temal on 

selles valdkonna suurim roll. 
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Eksperdid pakkusid kompensatsioonimeetmete juhtimise ülesehitamiseks välja erinevaid 

võimalusi. Eelistatuim oli vertikaalne juhtimissüsteem, kus tegevusi koordineeritakse, aga 

iga valdkond vastutab oma tegevuste eest ise. Leiti ka, et mahukuse tõttu võiks tegemist 

olla eraldi valdkonnaga, kus on esindajad põhivaldkondadest ja tegevusi rakendatakse läbi 

nende. Siseministeeriumi roll oleks suhelda ministeeriumite üleselt ja anda Politsei- ja 

Piirivalveametile suuniseid tegevuste rakendamiseks. Rakendamiseks on Politsei- ja 

Piirivalveameti tasandil eri valdkondade esindajatest koosnev koordineeriv üksus, kes 

töötab prefektuuridele täitmiseks välja ametkonnasisesed tegevuskavad ja plaanid. 

Prefektuurides on samuti koordineeriv üksus, mille ülesanne on jälgida valdkondade 

üleselt kompensatsioonimeetmete rakendamist, juhtida seda ja koostada tegevuste kohta 

analüüse. 

Eelmises alapeatükis käsitletust selgus, et üheks suurimaks probleemiks on lõunapiiril 

dokumendikohustuse rikkumine. Tegemist on peamiselt Euroopa Liidu kodanikega, kes 

kasutavad oma õigust liidu territooriumil vabalt liikuda. Enamikul juhtudel on isikutel 

kaasas dokument, mis tõendab nende isikut (juhiload, õpilaspilet jne), kuid ei sobi 

piiriületuseks. Eesmärk peaks olema isiku tuvastamine, mitte tema karistamine põhiõiguse 

kasutamise eest. 09. märtsil 2011. aastal läbi viidud ekspertintervjuus sõnastati probleemi 

olemus selliselt, et „kui Euroopa Liidu kodanik selle pärast, et ta viibib Euroopa Liidu 

territooriumil saab trahvi on see halenaljakas“. Eksperdid tõid välja peamiste põhjustena, 

miks dokumente kaasas ei kanta, järgmise: 

• elanikkonna ebapiisav informeerimine kontrolli kaotamisel ja ka praegu; 

• inimlik unustamine – kuid ka see on puuduliku teavituse tagajärg; 

• ükskõiksus – ei teata millised on sanktsioonid; 

• püütakse tahtlikult rikkuda seadust, just kui protestiks, sest tänases õigusriigis 
elades on kodanikul tekkinud rohkem kohustusi kui õigusi; 

• osadel riikidel (Läti) puuduvad kergesti kaasa võetavad isikutunnistused; 

• paljud isikud arvavad, et isikut tõendavaks dokumendiks sobib ka autojuhiluba. 

Nende põhjuste leevendamiseks pakuti välja teavitustööd meedia kaudu; teavitustahvlite 

paigaldamist piirile, mis sisaldaksid infot dokumendi kaasaskandmise kohustuse kohta; 

naaberriigis teavitustöö läbiviimist ja seaduse muutmist, et lubada sisepiiride ületamiseks 

ka muid aluseid peale reisidokumendi. 
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Ekspertidel paluti ka hinnata, kuidas on võimalik sisepiiridel läbiviidavaid 

kompensatsioonimeetmeid tõhustada. Ettepanekud paluti jaotada kolme tasemesse – Eestis, 

naaberriikidega koostöös ja liikmesriikide tasandil. 

Eesti puhul toodi välja alljärgnevad võimalused: 

• politseiliste tegevuste rakendamine (majutusasutuste kontroll; õppeasutuste 
kontroll; firmade kontroll, et need ei korraldaks Eestisse võõrtööjõu toomist ja 
illegaalset inimeste vedu; kogukondade kontroll); 

• koostöö transpordifirmadega (reisijate nimekirjade kontroll); 

• patrullitegevuse käigus migratsioonijärelevalve teostamine; 

• meedia  kasutamine selgitustöö läbiviimisel; 

• kontaktpunkti ja teiste valdkondade töö ja võimekuse tutvustamine isikkoosseisule; 

• oskuste ja teadmiste tõstmine, ka andmebaaside kasutamise vallas; 

• informatsiooni liikumine tegevuste, saavutuste ja analüüsi kohta 
kompensatsioonimeetmete rakendamise vallas; 

• ressursi leidmine tegevuste rakendamiseks (sõidukitesse e-seadmed); 

• valdkonnaülene ühtne koostöö. 

Ekspertintervjuude kokkuvõttes (lisa 1) on toodud eespool nimetatud ettepanekute kohta ka 

näiteid ja nende sisu avavaid järeldusi. 18. märtsil 2011. aastal läbi viidud intervjuus tehti 

ka Eesti poolt rakendatavate meetmete efektiivsemaks muutmiseks kokkuvõttev ettepanek: 

„Tähtsaim osa kompensatsioonimeetmete rakendamisel on riskianalüüside koostamine, 

elektrooniliste nimekirjade (reisijad) eelkontroll ning andmebaaside ristkasutamine. 

Põhimõtteliselt saab läbi nende tegevuste planeerida tegevusi selliselt, et ametnikud oleks 

õigel ajal õiges kohas, kasutades selleks optimaalselt ressurssi.“ Selle mõttega viidatakse 

ka hetkel ühele suurimale probleemile – tegevuste kaootilisuse kaotamisele (vt lisa 1 punkti 

1.1). Toimiv riskianalüüs võimaldab hakata rakendama tegevusi süstemaatiliselt. Praegu on 

olemas süstemaatilisus üksikute tegevuste puhul, kuid süsteem tervikuna ei ole 

rakendunud. 

Esile tõstmist väärib ka mõte, et „paremaid tulemusi saavutaks kindlasti siis, kui 

integreeritud piirihalduse mudel rakenduks lisaks piirivalve valdkonnale ka teistes 

valdkondades. See tähendab, et toimiks reaalselt üleriigiline integreeritud piirihalduse 
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mudel, kus igaüks teab oma rolli ja kannab selle ka välja“. Selleks on vaja ühtset 

eestvedajat ja koordinaatorit, kes suudaks kõikidele valdkondadele selgitada nende rolli 

mudelis ja motiveerida neid tegevusi rakendama. 

Järelduseni oskuste ja teabe tõstmise vajadusest jõudis ka Armenson (2008) oma lõputöös. 

2008. aastal liikuvate üksuste koosseisu teenistuses töötavad isikud tundsid, et neil ei ole 

piisavat väljaõpet oma ülesannete täitmiseks (Armenson 2008:24–25). See võis olla 

tingitud sellest, et liikuvate üksuste tegevus sisepiiridel oli sellise mahuna uus tegevus ja 

piirivalvurid ei osanud uues olukorras piisavalt efektiivselt töötada. Varem töötati 

piiripunktis passikontrolöridena ja tehti pidevalt harjumuspärast tööd. Lisaks on pidevad 

struktuurimuudatused tänaseks muutnud taas üksuste suurust ja nende rakendajat, mis 

tekitab töötajates ebakindlust rakendatavate ülesannete vajalikkusest. 

Naaberriikidega koostöös nähti kompensatsioonimeetmete tõhustamiseks alljärgnevaid 

võimalusi: 

• ühispatrullid sisepiiri lähiümbruses; 

• ühisoperatsioonide läbiviimine; 

• infovahetus rikkumiste valdkonnas (läbi piiriesinduse, operatiivinformatsioon); 

• naaberriikide meedia kasutamine teavitustegevuseks (ennetustegevus); 

• kontaktpunkti aktiivsem kasutamine. 

Kriitilisemaks teguriks selles valdkonnas on ühispatrullide tegevus. Ühispatrullidel on väga 

tähtis roll avaliku korra ja turvalisuse tagamisel, illegaalse migratsiooni tõkestamisel ning 

Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamisel Lõuna- ja Lääne Prefektuuri 

tööpiirkonnas. Kompensatsioonimeetmete rakendamisel on oluline naabritevaheline 

läbikäimine ja koostöö. Praegu on ühispatrullide rakendamisel probleemiks see, et 

toimkondadele ei ole määratletud eesmärki, puuduvad juhised ja ka seaduslikud õigused 

teises riigis tegutsemiseks. Teravalt tuli see probleem välja 9. märtsil 2011. aastal läbi 

viidud intervjuus, kus tõdeti, et „tehes naaberriikide ametkondade poolt ühispatrulli, tekib 

küsimus, kes on selle patrullitoimkonna vanem, mis alused neil on ja mis juriidiline õigus 

neil on kamandada näiteks teist toimkondlast. Kes võtab juriidilise vastutuse, kui midagi 

juhtub, kui keegi kinni peetakse? Mis on kellegi roll?“ Sama probleemi on tõstatanud oma 

lõputöös ka Kubi (2008:31). 
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Operatiivinformatsiooni vahetamine on oluline ressursi võimalikult optimaalseks 

rakendamiseks. Parimaks praktikaks on osutunud infovahetus busside kontrolli puhul, kus 

„lätlased, olles selle enne ära kontrollinud, annavad Eesti poolele sellest teada ja meil ei ole 

mõtet sinna peale enam minna. Sama on jahtidega, mis tulevad Lätist“. Sellise 

tähelepaneku esitas 07. märtsil 2011. aastal intervjueeritud ekspert. 

Schengeni liikmesriikide tasandil tehti kompensatsioonimeetmete efektiivsuse tõstmiseks 

alljärgnevad ettepanekud: 

• kontaktpunktide töö  tõhustamine; 

• VIS infosüsteemi rakendamine ja selle kättesaadavuse tagamine; 

• elamislubade kehtivuse kontrolli võimekuse loomine; 

• viisa väljastamise konsultatsioonisüsteemi laiendamine teiste liikmesriikide osas, et 
kasutada liikmesriikide poolt kogutud teavet; 

• riskianalüüside, ülevaadete ja profiilide operatiivne vahendamine piirivalvuritele; 

• SIS II rakendamine (isikute pildid). 

Enamus ekspertide pakutud tegevustest on juba rakendamisel. Uue ettepanekuna toodi 

Euroopa Liidu poolt koostatud riskianalüüside, ülevaadete ja profiilide jõudmine 

teenistujateni. Kuna Frontexi poolt koostatavad analüüsid on enamjaolt salastatuse 

astmega, tuleks neist teha kokkuvõtteid või kasutada nendest dokumentidest avalikke 

versioone. Kokkuvõtete koostamine nõuab lisaressurssi, millega peab uute tööülesannete 

planeerimisel arvestama. 

Riskianalüüsi vajaduseni on oma lõputöös jõudnud ka Kubi (2008:10) leides, et 

„piiriületava kuritegevuse ja illegaalse immigratsiooni tõkestamiseks läheb rõhuasetus 

informatsiooni kogumisele ja analüüsimisele ning suurenevale koostööle kohalike elanike, 

omavalitsuste ning riigi sisejulgeolekut tagavate ametkondade ja rahvusvaheliste 

struktuuridega, selleks et avastada ja ennetada võimalikke õiguserikkumisi. Tuleviku 

töösuunaks on efektiivne, riskianalüüsil põhinev valvamine mobiilsete üksuste ja tehniliste 

vahendite kaasabil“. Sellist lähenemist soosib praegu ka Politsei- ja Piirivalveameti suund 

kogukonnakesksema korrakaitsetöö poole. 

18. märtsil 2011. aastal intervjueeritud ekspert arvas: „Schengeni liikmesriikide tasandil on 

otstarbekas eelkõige luua toimiv õigustik, mis lubaks kompensatsioonimeetmeid 
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rakendada. Elu teeb see palju lihtsamaks, kui on nimetatud näiteks konkreetsed 

kompensatsioonimeetmed, mitte et nad on laiali pillutatud. Oleks vajalik, et oleks üheselt 

reguleeritud või üheselt arusaadav, et teatud tegevused on lubatud ja teatud tegevused ei 

ole. Kas on politseiline tegevus või piirivalveline tegevus. Läbi selgitavate õigusaktide 

tekibki olukord, kus kõik saavad ühtemoodi aru.“ Selle ettepaneku rakendamine välistaks 

olukorra erinevatest arusaamadest ja hoiaks ära vaidlused vastutusalade tasandil. Samuti 

oleks selgemalt määratletud piirikontrolli taastamine ja sätestatud andmete kogumine 

analüüsideks. Antud tegevuse täitmist raskendab olukord, et liikmesriikides on vastutus 

piirivalve valdkonna eest pandud erinevatele organisatsioonidele (European … 

16.03.2011) ja selle tõttu on keeruline vastutusaladega dokumenti koostada. 

Ekspertide hulgas tekitas kõige rohkem vastakaid arvamusi küsimus, kas piirikontrolli 

taaskehtestamist võib lugeda kompensatsioonimeetmeteks. Sellele küsimusele vastamiseks 

tuleb määratleda piirikontrolli taaskehtestamise sisu. Käesolevas töös on toodud mitmeid 

näiteid Schengeni liikmesriikides piirikontrolli taaskehtestamise kohta. Enamusel nendest 

kordadest ei ole taastatud piirikontrolli sarnaselt Eestis rakendatuga, vaid tegelikkuses on 

tõhustatud kompensatsioonimeetmeid. Viimase tõttu on piiri nende kahe tegevuse vahele 

ka raske tõmmata. 

18. märtsil 2011. aastal läbi viidud intervjuus on ekspert  piirikontrolli taaskehtestamist 

põhjendanud järgnevalt: „Piirikontrolli taastamine on piirikontrolli taastamine. Minu jaoks 

on taastamine selline nagu välispiiridel piirikontroll, kõik muu on kompensatsioonimeede. 

Aga ma saan ka sellest aru, et Euroopa Liidul ei oleks ütlemist, et te olete kedagi sisepiiril 

kontrollinud, siis on see puhtalt bürokraatlik käik, et on läbi viidud piirikontrolli 

taastamine, tegelikult ei ole. Need tegevused on puhas kompensatsioonimeede, kus 

nopitakse isikuid välja ja kontrollitakse nende passe. Aga Euroopa jaoks ja enda 

kaitsmiseks on teavitatud, et see on piirikontrolli taastamine. Jah, Eesti tegi sarnase 

taastamise nagu meil oli see enne Schengeniga ühinemist. Mõistlik oleks Euroopa tasandil 

tuua üks tasand juurde, et rääkida taastamisest siis, kui ongi ikkagi tõsine oht. Lisaks tuua 

juurde tase, kus on politseiline operatsioon ja kus on õigustatud teatud põhjustel 

dokumentide kontroll piiril, et kui kuskil lennujaamas dokumente kontrollitakse, ei peaks 

hakkama kohe taastamist tegema.“ 

Selline avaldus on asjakohane, sest intensiivsem kompensatsioonimeetmete rakendamine 

piiraks Euroopa Liidu kodanike õigust vabalt liikuda ja oleks vastuolus Schengeni 
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õigusega. Lahenduseks on võimalus rakendada sisejulgeoleku kaalutlustel tõhusamalt 

kompensatsioonimeetmeid. Samas tekitaks see pahameelt isikutes, kes usuvad, et sellega 

antakse alusetult liikmesriikidele järjekordne võimalus neid kontrollida. 

Olukorra paradoks seisnebki küsimuses, millisest hetkest muutub 

kompensatsioonimeetmete rakendamine piirikontrolli taaskehtestamiseks. Näiteks Läti ja 

Soome puhul oli Schengeni õiguse kohaselt samuti tegemist piirikontrolli 

taaskehtestamisega. Kuigi ühel juhul tõsteti kontrolli intensiivsust kõigest 5%. Samuti 

võivad liikuvad üksused kontrollida piiril pisteliselt dokumente ning isikuid läbi 

andmebaaside. Kas see on juba piirikontrolli taaskehtestamine? Kui on sarnaselt Eestile 

läbi viidud piirikontrolli taaskehtestamine ja toimub piirikontrolli leevendus (mida ka Eesti 

kohati tegi), kas siis on tegu ainult kompensatsioonimeetmete rakendamisega? Selgub, et 

üheselt ei olegi võimalik seda olukorda lahendada, sest täpsustav regulatsioon puudub. 

Viimase tõttu jagunesid ka ekspertide arvamused kaheks. Ühed nimetasid piirikontrolli 

taaskehtestamist kompensatsioonimeetmete osaks, teised mitte. Kokkuvõte ekspertide 

hinnangutest piirikontrolli seotusele kompensatsioonimeetmetega on esitatud lisa 1 punktis 

8. Eksperdid olid seisukohal, et piirikontrolli taastamisel kogutud andmete abil on võimalik 

hinnata kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsust. 

Lisaks anti ekspertidele vaba küsimusega võimalus lisada veel midagi, mis oleks 

Schengeni kompensatsioonimeetmete teemaga seotud. Järeldused, mis välja toodi, olid 

alljärgnevad. 

• Eestis puuduvad ühtsed tegevused, arusaamad ja järelevalve 
kompensatsioonimeetmete rakendamise ning eesmärkide osas. 

• Ametnikud ei oma veel selget ettekujutust kompensatsioonimeetmetest, sellest, kes 
mille eest vastutab, ja valdkonnad liiguvad  erinevatel kurssidel-kiirustel. Hea kui 
kompensatsiooni rakendamine muutuks kogu PPA-d hõlmavaks, mitte ainult 
piirivalve keskseks nagu praegu. 

• Kompensatsioonimeetmete koordineerimisel on ebaselgusi. Puuduvad vajalikud 
töökogemused ja harjumused. 

• Kompensatsioonimeetmeid rakendatakse Eestis kaootiliselt ja see valdkond vajaks 
kindlasti paremustamist. Seda eelkõige läbi koordineeritud tegevuse ja sünergia 
loomise teiste valdkondadega. 

Eksperdid otsustasid kokkuvõtvalt veelkord rõhutada ühtse süsteemi puudumist ja 

koordineerimatust. Segane on kompensatsioonimeetmete eesmärk ja rakendamise 
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põhimõtted. Puuduvad koostööpartnerid ja ühtne arusaam sellest, kes mida peab 

rakendama, kellele peaks selles suhtes aru andma ning milliseid analüüse tuleks koostada. 

Vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti siseauditibüroo juhi 12. jaanuari 2011. aasta teatisele 

number 1.4-01.2/1435, viidi 2011. aasta veebruarist aprillini  Politsei- ja Piirivalveametis 

läbi audit Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise tulemuslikkuse kohta. Auditi 

eesmärk oli hinnata kompensatsioonimeetmete rakendamist ja selle tulemuslikkust ning 

teha ettepanekuid tegevuste tõhusamaks korraldamiseks. Käesoleva töö seisukohalt oleks 

auditi tulemuste analüüs andud hea alusmaterjali magistritöös esitatud seisukohtade 

võrdlemiseks. Kahjuks magistritöö esitamise ajaks auditi tulemusi veel publitseeritud ei 

olnud. 

Analüüsides Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise tulemusi ja piirikontrolli 

taaskehtestamise õnnestumist ning võrreldes neid ekspertide hinnangutega võib tõdeda, et 

olukorras, kus on väga palju n-ö lahtiseid otsi, on tegevustes õnnestutud suhteliselt hästi. 

Samas on tegevused on tsentraalselt koordineerimata ja neid tehakse igal tasandil parima 

äranägemise ja olemasolevate kogemuste baasil. Efektiivsuse tõstmiseks oleks vajalik 

käivitada selge juhtimisahelaga süsteem koos tegevuste analüüsivõimekusega. Sätestama 

peab reeglid tegevuste kohta ja seadma neile eesmärgid. Kindlasti tuleb tegevusi toetada ka 

nende läbiviimiseks vajaliku ressursiga. Euroopa Liidu tasandil on vaja ühtset 

regulatsiooni ja võrdlevat andmekogumist, mis looks konkreetsuse nii Schengeni 

kompensatsioonimeetmete alastele tegevustele kui ka vastavale analüüsile. 
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KOKKUVÕTE 

Alates 21. detsembrist 2007 on Eesti Schengeni liikmesriik. Sellest ajast alates 

kontrollitakse sisepiire ületavaid isikuid pisteliselt ja piirikontrolli teostatakse Schengeni 

õigusruumi välispiiridel. Seda reguleerib Schengeni konventsioon, millega kehtestati 

ühistele Euroopa Liidu piiridele erinevad meetmed, et hüvitada turvalisuse puudujääk, mis 

tulenes siseriikliku piirikontrolli kaotamisest. Schengeni kompensatsioonimeetmete alla 

võib tinglikult liigitada enamuse tegevusi, mis on seotud sisejulgeolekuga. Vahe on ainult 

mõju suuruses, millisel määral konkreetne tegevus kompenseerib piirikontrolli kaotamist. 

Üheks võimalikuks kompensatsioonimeetmeks on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine, 

mis on oluline indikaator igapäevastele vaba liikumise alal rakendatavate 

kompensatsioonimeetmete toimimise efektiivsuse hindamisel. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata Schengeni kompensatsioonimeetmete 

toimimise efektiivsust pärast Eesti ühinemist Schengeni õigusruumiga piirikontrolli ajutise 

taaskehtestamise näitel ja teha ettepanekuid kompensatsioonimeetmete tõhustamiseks. 

Eesmärgi täitmiseks püstitati esimeseks uurimisülesandeks analüüsida Schengeni 

kompensatsioonimeetmeid Schengen Acquis ja nende rakendamist Schengeni 

liikmesriikides. Schengeni õiguses on nende tegevuste rakendamiseks paljud põhimõtted 

üksikasjalikult kajastatud, samuti on loodud käsiraamatud, mida iga liikmesriigi ametnik 

saab vajaduse korral kasutada. Samas on liikmesriikide pädevuses otsustada, kuidas ja 

millise intensiivsusega erinevaid meetmeid rakendada. Kompensatsioonimeetmete puhul 

on paljud valdkonnad reguleerimata ja olemasolevad regulatsioonid on sätestatud 

erinevates õigusaktides, mis teeb nende järgimise keeruliseks. 

Schengeni liikmesriigid on rakendanud piirikontrolli taaskehtestamist erinevas mahus. 

Rakendatud on intensiivsemalt pistelise kontrolli teostamist riiki sissetulevale suunale. 

Tõstetud on kompensatsioonimeetmete rakendamise mahtu suurema riskimarginaaliga 

kohtades, nagu sadamad ja lennujaamad, pööramata tähelepanu maismaapiirile ja 

piiripunktide vahelisele alale. Taaskehtestatud on piirikontrolli kogu liikmesriigi 

sisepiiridel. Rakendatud on kontrolli ainult riigist väljaminevale suunale. Kõik nimetatud 

tegevused on piirikontrolli taaskehtestamise ühtse nimetuse all. Sellise olukorra on 

tekitanud regulatsioonide puudumine ja tulemuseks on erinevate uurijate arvates Schengen 
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Acquis kohase proportsionaalsuse põhimõtte mittejälgimine. Piirikontrolli taaskehtestamise 

põhjuseks ei ole efektiivne võitlus tõsise kuritegevuse vastu, seda seostatakse poliitiliste 

tegevustega, kus riik annab mõista hoolivusest elanike vastu. 

Teise uurimisülesandena kirjeldati kompensatsioonimeetmete rakendamise plaane ja 

tegevusi Eestis. Schengeni kompensatsioonimeetmed on üheks integreeritud piirihalduse 

osaks. Seda põhimõtet on järgitud ka Politsei- ja Piirivalveameti tegevustes. Ülesanded, 

mis on organisatsioonis püstitatud, on vastavuses Schengeni konventsioonis, 

piirieeskirjades ja kataloogis sätestatuga. 

Oluliseks valdkonnaks Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamisel on 

rahvusvaheline koostöö, mille tulemusena sõlmitakse koostöökokkuleppeid ja 

rakendatakse nendest tulenevaid tegevusi. Rahvusvaheline koostöö on 

kompensatsioonimeetmete rakendamiseks heal tasemel. Eesti on erinevate riikidega 

sõlminud piirivalve valdkonnas 96 koostöölepingut ja protokolli. Piiriülene politseikoostöö 

on ühe kompensatsioonimeetmena tegevus, mis parandab riikidevahelisi suhteid. 

Käesolevaks ajaks on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor allkirjastanud Schengeni 

konventsiooni põhimõtetest lähtuvalt kompensatsioonimeetmete arendamiseks olulised 

käskkirjad, mis määravad haldusalas rakendatavad Schengeni kompensatsioonimeetmed, 

nende initsiaatorid ja koostööpõhimõtted. Järgnevaks etapiks on organisatsiooni 

osakondade poolt vastavalt oma valdkonnale juhendite ja juhiste väljatöötamine, kus on 

piiritletud täpsemalt ülesanded ja jagatud vastutusvaldkonnad. Kuna 

kompensatsioonimeetmed puudutavad erinevate ministeeriumite valitsemisala, on vajalik 

koostöö koordineerimine ministeeriumite üleselt. 

Kolmanda uurimisülesandena analüüsiti Schengeni kompensatsioonimeetmete efektiivsuse 

hindamise võimalusi. Parim hindamismeetod on võrdlev analüüs. Selliseks meetodiks on 

näiteks piirivahejuhtumite võrdlus aastate lõikes. Kasutama peaks ka teiste liikmesriikide 

võrdlust, et uuritavast alast laiemaid järeldusi teha. Suurimaks probleemiks võib osutuda 

andmete olemasolu sellisena, nagu uurimustöö läbiviijale vajalik oleks. Ekspertide 

hinnangul on võimalik piirikontrolli taastamisel kogutud andmete abil hinnata 

kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsust. Liikmesriikide osas on Eesti suhtes 

parimaks valikuks Läti ja Soome, kes naaberriikidena annavad võimaluse võrrelda sama 

regiooni eripäradest tulenevaid põhjuseid. 



 
69

Euroopa Liidus ja Eestis puuduvad selged kriteeriumid, millal on Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamine efektiivne ja millal mitte. Seetõttu on keeruline 

järeldusena välja tuua, kas selles valdkonnas ollakse õnnestunud või mitte.  

Seoses eeltooduga on vajalik Euroopa Liidu tasandil kehtestada kompensatsioonimeetmete 

rakendamiseks selgemad põhimõtted, mis sisaldaksid planeerimise aluseid, andmete 

kogumise aluseid ning analüüsipõhimõtteid, mille osaks oleks nii riskianalüüsid kui ka 

tegevuste kokkuvõtted. Praegu koguvad liikmesriigid statistikat erinevate põhimõtete järgi. 

Viimane selgus ka autori poolt tehtud statistiliste andmete väljastamise päringust Soomele 

ja Lätile. Kuna piirikontrolli taaskehtestatakse Schengeni alal keskmiselt kaheksal korral 

aastas, siis tagaks liikmesriikides ühtsetel alustel töötamine ja statistiliste andmete 

kogumine hea baasi võrdlevate analüüside teostamiseks. 

Neljanda uurimisülesandena hinnati piiriolukorda enne Eesti ühinemist Schengeni 

õigusruumiga (ex ante), piirikontrolli taaskehtestamise ajal ja Schengeni 

kompensatsioonimeetmete rakendamist ühinemise järgselt (ex post). Piirikontrolli 

taaskehtestamise analüüsist ja kompensatsioonimeetmete rakendamisest saab teha 

järelduse, et kompensatsioonimeetmete rakendamisel on enamiku sündmuste avastamine 

vähenenud, kuna piirikontrolli kaotamise tõttu on vähenenud suutlikkus sündmuseid 

avastada. Erandiks on piirirežiimi rikkumised, mis sisaldavad dokumendikohustuse 

rikkumisi. Piirikontrolli taaskehtestamise käigus avastati 13–14 korda rohkem piirirežiimi 

rikkumisi, kui seda oleks teinud liikuvad üksused sama perioodi jooksul. Rikkumiste 

avastamise protsent igapäevaste kompensatsioonimeetmete rakendamise ajal lõunapiiril 

jääb vahemikku 6–18%. Pistelise kontrolli mahtu suurendades viis protsenti võib avastada 

sadamates kolm kuni neli korda rohkem rikkumisi. See sõltub piirikontrolli metoodikate 

kasutamisest. 

Viienda uurimisülesandena analüüsiti piirikontrolli taaskehtestamist Eestis ja võrreldi seda 

Läti ja Soome kui meie naaberriikide piirikontrolli taastamise kogemustega. Selgus, et 

kõige suurem rikkumiste määr piiri ületavate isikute kohta on võrdluse all olnud riikidest 

Eesti–Soome piiril, sellele järgneb Läti–Eesti piir. Kõige vähem rikkumisi piiriületuste 

kohta on Eesti–Läti piiril. Põhjuseks võib olla erinev piiritüüp ja kasutatavad piirikontrolli 

metoodikad. Statistiliselt suurimaks probleemiks oleva dokumendikohustuse rikkumise 

põhjuste leevendamiseks pakuti ekspertide poolt välja teavitustööd, mh teavitustahvlite 

paigaldamist piirile, mis sisaldaksid infot dokumendi kaasaskandmise kohustuse kohta; 
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naaberriigis teavitustöö läbiviimist ja seaduse muutmist, et lubada sisepiiride ületamiseks 

ka muid aluseid peale reisidokumendi. Lisaks on eksperthinnangute tulemusena toodud 

välja võimalused tõhustada sisepiiridel läbiviidavaid kompensatsioonimeetmeid. 

Ettepanekud jagunevad kolme tasandisse – Eestis, koostöös naaberriikidega ja 

liikmesriikide tasandil. Hetkel rakendatavatest tegevustest on üheks kriitilisemaks Läti 

piirivalvega rakendatavad ühispatrullid. Probleemiks on, et toimkondadele ei ole 

määratletud eesmärki, puuduvad juhised ja ka õigused teises riigis tegutsemiseks. 

Kuuendaks uurimisülesandeks oli koguda ja analüüsida eksperthinnanguid, saamaks 

sisendit ettepanekute tegemisele Schengeni kompensatsioonimeetmete tõhustamiseks. 

Uuringust selgus, et Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamise suurim sisuline 

probleem on tegevuste kaootilisus ja koordineerimatus. Hetkel on olemas süstemaatilisus 

üksikute tegevuste puhul, kuid süsteem tervikuna ei ole rakendunud. Toimiv riskianalüüs 

koos riskide vastase tegevusega võimaldab hakata rakendama tegevusi süstemaatiliselt. 

Ekspertide hulgas tekitas vastakaid arvamusi, kas piirikontrolli taaskehtestamine on 

kompensatsioonimeede või mitte. Lahenduseks oleks Euroopa tasandil tuua 

regulatsioonidele juurde üks tasand kompensatsioonimeetmete tõhustamiseks. 

Käesolev töö keskendus piirivalve suuna uurimisele. Vajalik oleks sarnane uuring läbi viia 

politsei tegevuste kohta. Kuna Schengeni kompensatsioonimeetmed hõlmavad nii 

korrakaitselisi tegevusi kui ka kriminaalpolitsei valdkonda, piiriülese koostöö raames, on 

võimalik efektiivsuse hindamine mitmete erinevate meetoditega. Erinevate valdkondande 

uurimistulemusi liites oleks võimalik välja töötada Schengeni kompensatsioonimeetmete 

rakendamise plaanid ning analüüsivormid, mis tõstaksid meetmete efektiivsust. Järgnevaks 

etapiks võib olla sarnaste uuringute läbi viimine mingis regioonis või liikmesriikides. 
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SUMMARY 

There are 105 pages in current Master’s thesis with 69 references in total.  

The aim of the dissertation is to assess the efficiency of the Schengen Compensatory 

Measures implementation stage following Estonia’s joining the Schengen common legal 

framework; the assessment draws on the example of the temporary re-introduction of the 

border control and suggests ways to increase the efficiency of the Compensatory Measures. 

Present Master’s thesis highlights the European Union’s requirements set out for 

application of the Schengen Compensatory Measures. 

Ways in which Schengen member countries have implemented the Compensatory 

Measures; Estonia’s implementation plans in general and in detail regarding the tasks laid 

out in the common legal framework of the Schengen is also analyzed. 

Thesis includes research into various ways of efficiency assessment of the Compensatory 

Measures’ implementation stage. It also offers a quantitative analysis of border situations 

preceding and following Estonia’s acceptance into Schengen Area as well as during the re-

introduction of the border control. 

Part of the thesis examines the process of border control’s re-introduction in Estonia, 

Latvia and Finland with the border crossing statistics of aforementioned countries added as 

an element of comparison. The analysis relies on the expert opinion gained by semi-

structured interviews.  

Present Master’s thesis reaches the following conclusion:  the implementation of Schengen 

Compensatory Measures and the re-introduction of the border control needs tighter 

regulation at EU level. Member countries have implemented the re-introduction of border 

control to a varying degree.  

Lack of regulation has resulted in the dismissal of the proportionality principle 

characteristic to Schengen Acquis.  

The principle of Schengen Compensatory Measures forming part of the integrated border 

management has been incorporated into the everyday practice of Estonian Police and 
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Border Guard Board. The implementation of Compensatory Measures also requires co-

operation across ministries. 

European Union’s guidelines regarding the implementation of Compensatory Measures 

need to be more precise and those guidelines should include the basic principles for 

planning, data collection and its analysis together with risk analyses and summaries of 

proceedings.  

The rate of the border regime offences discovered during the re-introduction stage was 13-

14 times higher as compared to the rate discovered by mobile units during the same time 

period. The percentage of offences discovered on the southern border during the common 

border control compensation measures fluctuates between 6 - 18 per cent. 

The highest average number of offences based on the overall number of people crossing 

the border was recorded on the Estonia-Finland border followed by the Latvia-Estonia 

border. The lowest calculated number of offences as compared to the total number of 

border crossings was recorded on the Estonia-Latvia border. 

The main problem concerning Schengen Compensatory Measures implementation so far 

process is its chaotic and uncoordinated nature. Parts of the process have been carried out 

systematically however the process as a whole has not been fully implemented. 

European regulations would benefit from an additional aspect in order to facilitate the 

efficient implementation of Schengen Compensatory Measures as opposed to re-

introduction of the border control in case of threat to the national security. 

Conclusions reached in current Master’s thesis could be applied to plan both the process 

and the possible outcomes for the Schengen Compensatory Measures implementation 

stage. 
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LISA 1. Ekspertintervjuude kokkuvõte 

Kokkuvõte intervjuudest on üles ehitatud selliselt, et välja on toodud autori hinnangul töö 
eesmärgi seisukohast olulisemad mõtted. Intervjuudele on lisatud värvikoodid, mis 
näitavad, millises intervjuus mõte on välja öeldud. Kui teises intervjuus on kasutatud 
sarnast mõtet, siis on lisatud värvikoodiga viitenumber. 

Intervjuu 1 (26.01.2010 kell 16.50–17.40) 

Intervjuu 2 (04.02.2011 kell 12.20–13.00) 

Intervjuu 3 (07.03.2011 kell 19.25–20.10) 

Intervjuu 4 (09.03.2011 kell 16.35–18.10) 

Intervjuu 5 (18.03.2011 kell 12.12–13.10) 

Intervjuu 6 (18.03.2011 kell 13.58–14.45) 

1. Palun nimetage, millised tegevused võib Teie meelest nimetada 
kompensatsioonimeetmeteks? 

- Euroopa tasandil ühtsed reeglid piirikontrollis, piirivalves ja 
migratsioonijärelvalves (viisaruum, ühtne viibimisaja määratlemine, ühtne 
infosüsteem (+2+3+4+5)) 
o Ühtne viisapoliitika(+5) 

� Viisakooskõlastussüsteem(+5) 
o PPA-s rakendub valdkonnaüleselt 

- Tegevused välisriikides (+6)(saatkondades – koostöö viisa väljastamisel riigi 
jõustruktuuridega, saatkonna töötajate nõustamine dokumentide tundmisel)(+5) 
o ILO (sideohvitser) on teostaja 
o Hetkel takistab vahendite puudumine 
o Rakendab piirivalvevaldkond 

- Piiriülene koostöö naaberriigiga (+6)(ühispatrullid, ühisoperatsioonid(+5), 
infovahetus (+2+3+4+5), piiriesindusaparaadi kaudu koostöö) 
o Kontaktpunkti tegevus, Frontexi riskianalüüsid, mitmepoolsed 

lepingud(+5) 
o Koostöö liikmesriikide kompensatsioonimeetmete eest vastutavatega 
o Rakendaja piirivalveosakond, ka politsei (korrakitse ja kriminaal), kellel 

on kahepoolne koostöö toiminud 
- Tegevused piiril (+6)(lähialade patrull (II ja III liin)(+3+4), pistelised 

kontrollid sadamates, vaatlus ja profileerimine, ühistranspordi pisteline 
kontroll)(+5) 
o Kattub politseiliste siseriiklike tegevustena(+2) 
o Näide: Ikla maantee jääb praktiliselt välispiiril toimiva Pärnu 

piirivalvekordoni vastutusalasse. Kui nad teostavad seal oma 
vastutusalas välispiirivalve patrulle, siis tahes või tahtmata nad 
rakendavad ka seal kompensatsioonimeetmeid. See tähendab, nad 
tegelevad politseiliste meetmetega. 

o Näide: Luhamaa kordon. Kui  ta teeb oma vastutusalas kontrolle ja Läti 
Vabariigist saabuvad mingid isikud  ja ta teostab Läti piiri vahetus 
läheduses, kontrolli, siis tahes või tahtmata, oma tegevusega rakendab ta 
ka kompensatsioonimeetmeid. 



 
81

o Rakendab piirivalvevaldkond ja politseivaldkond (+5) 
- Siseriiklikud tegevused (+6)– kogu Eesti territooriumil (politseimeetmed, 

migratsioonijärelevalve (+2+3+4+5)) 
o Koostöö ametkondadega, transpordifirmadega (+5) 
o Politsei on rakendanud andmebaasidest kontrolli, kriminaalluuret 
o Kõik tegevused, mis tegelikult käivad siseriikliku tegevuse alla on 

mingil määral kompensatsioonimeetmed 
� Näide: Kui liikluspatrull osaledes näiteks operatsioonil „kõik 

puhuvad“ avastades sõidukist kaine välismaalase suudab 
hoomata, et võiks küsida, kas viibib seaduslikult riigis, siis on ta 
kindlasti kompensatsioonimeetmete osa. 

o Rakendab migratsiooni, piirivalve ja korrakaitsevaldkond. 
- Piirikontrolli taaskehtestamise võimekus. 
- Tsentraalne täiendõppe kompensatsioonimeetmete rakendamise vallas. 
- Vaba liikumise ala olukorra ülevaate haldamine ja ebaseadusliku sisserände 

ühine riskianalüüs – Perioodiliste ülevaadete, ohuhinnangute ja riskianalüüsi 
dokumentide koostamine, FRAN riskianalüüsi üksuste tegevus. 

- Tegevused, mis tehakse IBM (integreeritud piirihaldus) raames. 
- Näide: Kohalikud omavalitsused, tööandjad – nendega me oleme ju ka 

tegelikult tegelenud ja ka seaduse mõistes peavad nad kontrollima, et tal oleks 
õigus riigis viibida, ja töötada ja kui tal ei ole, siis võib saada trahvi. Samuti 
võiks kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad samuti teada anda. Meetmetel ei 
saa olla ühte vastutajat. 

1.1 Millised on probleemid kompensatsioonimeetmete rakendamisel? 
- Piirialadel toimivad kompensatsioonimeetmed, kuid maakondlikul tasandil 

(sisemaal) ei toimi. 
- Politsei pool eriti ei taha kinni pidada või kontrollida välisriigi 

numbrimärkidega sõidukeid(+4).  
o Võõrkeelte valdamine ja halb välisriigi dokumentide tundmine. 
o Ühispatrullid koolitavad mõlemaid, nii politsei poolt kui ka piirivalve 

ametnikke(+4). 
� Näide: Kõige edumeelsemad kaks jaoskonda, kus piiririkkujaid 

politseinikud piirivalvele üle andsid on Valga ja Pärnu, kus 
ühistöö tulemusena on politseiametnikel silmad lahti, et 
reisidokument polegi midagi hullu ja me saime kellegi kätte. Kui 
me vaatame statistiliselt, siis hakkavad kindlad 
politseiametnikud figureerima üleandmisaktidel, kui me võtame 
siseriiklikult näiteks Viljandi-, Järva-, Jõgevamaa näiteks, siis 
sisemaa politseinikud ei tea mida tegema peab. 

o Politseil on see prioriteet madal(+6). 
o Näide: Minul on alati olnud selline tunne, et kui me räägime 

kompensatsioonimeetmetest, siis pooled inimesed piirivalves ei tea mis 
need on, pooled politseinikud ei tea, mis me siis tahame. Me teeme, aga 
me ei tea mille jaoks me teeme. Sellist head süsteemset lähenemist ju ei 
ole 

- Väärarusaamad - kompensatsioonimeetmeid tuleb rakendada kuskil piiri 
lähiümbruses, aga mitte kogu riigi territooriumil. 

- Kaootiline tegevus ja osad tegevused on reguleerimata. 
o prefektuuris peaks olema isik, kes koordineerib seda tegevust. 
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o Puuduvad ülesandepüstitused, et milliseid eesmärke tahetakse saavutada 
ja mida peab tegema. 

o Näide: Sihipärane  tegevus, et tuleks täiendavat informatsiooni. 
Illegaalide riigis viibimise kohta,  millised firmad võivad odavat 
tööjõudu kasutada jne. Peaks olema suunatud tegevus, mitte nii, et 
näeme mõnda välismaalast, siis me varrukast kinni võtame. 

o Näide: Lätis peeti kinni kolmanda riigi kodanik, kes oli abielus Eesti 
kodanikuga ja tal ei olnud ühtegi seaduslikku dokumenti, mis kinnitaks, 
kus ta elukoht näiteks on. Oligi olukord, et kust ma teda siis kontrollin. 
On tal siis seaduslik alus ELis viibida. Ta oli abikaasast lahus, kus 
abikaasa on, kus tema elukoht on. Tal polnud ühtegi Eesti dokumenti 
peale selle, et ta on abielus Eesti kodanikuga. Need on sellised rasked 
momendid, et kuidas sa siis seda kompensatsioonimeedet rakendad? 
Kust me saame siis seda tausta kontrollida, on tal õigus viibida või ei 
ole? 

- Piirivalvelised ülesanded on igale patrullile sätestatud, aga sõltub sellest, kes on 
patrullis tugevam pool, sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pööratakse. 

- Lätlased käivad kuidas jumal juhatab, ei ole tehnikaparki, istuvad omas vanas 
piiripunktis ja patrullimas ei käi. Peatavad ainult seal samas piiripunktis, 
isikkoosseisu ja patrullbusse ning kütust ei ole (+4). 

- Info liigub meediast kiiremini kui ametkondlike kanaleid pidi(+4+5). 
- kui ELi kodanik selle pärast, et ta viibin ELi territooriumil saab trahvi on 

halenaljakas. 
1.2 Kust jookseb piir kompensatsioonimeetme ja välispiiril igapäevase tegevuse vahel? 

- Piiri ei olegi, usaldusväärne kontroll välispiiril on kompensatsioonimeede. 
Liikmesriigid saavad tugineda teiste riikide piirivalve funktsioonide peale, ehk 
see ongi see, mis on Euroopa tasemel ühtlustatud. 

- Kõik kolmandate riikide isikutega seotud tegevused ja kontrollmehhanismid, 
kui edastatakse informatsiooni ametkondade vahel, me võime liigitada, et see 
on kompensatsioonimeetmete kasutamine. Samuti ka kaubad ja valeraha. 

- Selget joont ei ole. Kõik see, mis me teeme välispiiril ja ka SIS, need on ka 
kompensatsioonimeetmed ja ta ongi segunenud põhitegevuse, kõik mida me 
teeme ongi põhitegevus. Ainuke vahe on selles, et kas me teeme välispiiril 
piirikontrolli või sisepiiridel riskide maandamiseks kompensatsioonimeetmeid 
vaba liikumise alal. Politseilised tegevused on puhtalt 
kompensatsioonimeetmete osa, välispiiril olevad tegevused on ka 
kompensatsioonimeetmed kuid nad on põhitegevuse eesmärkidega seotud. Ühe 
riigi välispiiril rakendatavad meetmed ja sarnane valve on ka 
kompensatsioonimeetmed, seda küll teiste riikide jaoks. 

- IBM seobki erinevaid valdkondi sarnaselt kaitseväe poolt rakendatavale 
„kõikehõlmavale riigikaitse strateegiale“. Selles mõttes, et igal patrull-lehel 
peaks olema ülesandena viimane rida, et kontrollida välismaalaste riigis 
viibimise seaduslikkust, aga peaks jõudma sinna, et kõik tegelevad. Piir peakski 
pigem ideaalis ära kaduma. 

1.3 Kas kuskil on sätestatud selgelt, mis on kompensatsioonimeetmed? 
- Peadirektori kk 2010 aasta alguses(+5). 
- Kompensatsioonimeetmeid ei olegi kuskil ELi õiguses sõnastatud. Nagu ELis 

kombeks ja mida paljud praktikud vihkavad, siis on parim praktika märksõnaks. 
Üks riik ütleb, et me teeme seda, teine jälle teeb teistmoodi. Minu arusaam 
kompensatsioonimeetmetest on see, et kõik tegevused, mis on suunatud ELi 
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siseturvalisuse tagamiseks, mis on väljastpoolt tulevad ohud. Riikide 
riskiprofiilid on erinevad, iga riigi jaoks on kompensatsioonimeetmed erinevad. 

- Kataloogis on määratud tegevused vaba liikumise alal, seal on osad pidepunktid 
sees. Siis me saame rääkida piirieeskirjast, kus on nõuded sees, me saame 
rääkida juhenditest ja direktiivides, kus on nõuded sees. Ta seisab igas 
dokumendis oma osa eraldi ja tervik tuleb nendest kokku panna. 

- On üldised mõisted EL tasandil, reisijate nimekirjad jne. Me oleme ilmselt need 
ise kokku sidunud. 

1.4 Milline peaks olema kompensatsioonimeetmete juhtimise ülesehitus? 
- Iga valdkonna eest peaks olema oma vastutav. 
- Ülesandega valdkond ei tohiks olla üldvastutav, selleks võiks olla 

koordinatsioon. 
- Kui kõik teevad oma asja hästi ei ole tingimata üldkoordinaatorit vaja, vastutab 

juht. 
- Hierarhiline struktuur vastutavatega, võib-olla tulebki välja, et tuleks luua uus 

valdkond ametisse, kes tegeleb kompensatsioonimeetmete elluviimisega. 
Valdkond või büroo, kes hakkab seda koordineerima. 

- Võib-olla võiks läheneda nagu seda on teinud RM, neil on mindud seda teed, et 
on horisontaalne planeerimine. Täna on sadu strateegiaid, mis elavad oma elu, 
tegelikult toimib VAAK. See on ka selline, kus igaüks on oma mätta otsas. Kui 
vaadata seda horisontaalset planeerimist, siis seal on strateegiline valdkond, 
näiteks meie piloodi nimi on „püsiv julgeolek“ ja on tulemusvaldkond. 
Tulemusvaldkonna all on toodud välja turvaline ühiskond, mis on meie 
põhitegevuseks. Tulemusvaldkonnaga on seotud eesmärgid, kuhu tuleb 
integreeritud piirihaldus, siis on veel kolm taset. On programmid ja siis on 
tegevuskavad. Kolm esimest taset on ühtne ja tuleb mingi eraldus, programm 
on juba ministeeriumi sisene. Tuleb näiteks integreeritud piirihaldus ja SiM 
valitsemisalas, ülesanded 1, 2, 3 , 4. Indikaatorid on erinevad ja VäM on näiteks 
seotud viisade teemaga. Selle valdkonna all on erinevad tegevused ja 
programmid. Nende programmide läbi võiks jõuda ühiste eesmärkideni. See on 
üks võimalus kuidas siduda erinevate haldusalade ametkondi tegevustega. 
Juhtiv roll poliitika kujundajana on SiMil, PPA on rakendav asutus, kes seda 
ellu viib. 

2. Iseloomustage palun aprillikuu nädalaid, pidades silmas piiriületuskoormust 
võrreldes teiste kuudega. Palun põhjendage. 

Piiriületuste vähenemine aprillis on tingitud alljärgnevast: 
- Ei ole alanud turismihooaeg, mis oluliselt toob juurde turiste, 

ekskursioone(+2+3+5); 
- Ilmad ei ole kõige paremad(+2+5); 
- Laste koolivaheajad ei ole alanud; 
- Aprillis kehtivad talvise sõiduplaanid. 

Teised kuud on intensiivsemad kuna: 
- Talvel tulevad jõulu- ja uusaasta pidustused. Need toovad turiste juurde(+5); 
- Sügis, tali peaksid vähemalt olema enam-vähem ühtsete turismiarvudega. 
- Jaanuar-veebruar löövad Läti kalurid statistika üles. 
- Maist alates on koormus suurem, tipp on juuli ja august 

3. Millised on Teie arvates peamised põhjused, miks sisepiiride ületajad rikuvad isikut 
tõendava dokumendi kaasas kandmise kohustust? 
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- Ebapiisav elanikkonna informeerimine kontrolli kaotamisel ja ka praegu (kui on 
palju rikkumisi tuleks sellele reageerida ja kajastada infot nii Eesti kui ka 
lähinaabrite meedias)(+2+3+4+6). 

- Inimlik unustamine(+2+5), kuid ka see on puuduliku teavituse tagajärg. 
Piiriülestel teedel peaks olema rohkem informeerivaid silte. 

- Ükskõiksus, ei teata millised on sanktsioonid(+5). 
- Tahtlikult püütakse rikkuda seadust, just kui „protestiks“, sest tänases 

õigusriigis elades on kodanikul tekkinud rohkem kohustusi kui õigusi. 
- Osadel riikidel (Läti) puuduvad kergesti kaasa võetavad isikutunnistused. 
- Paljud isikud arvestavad, et isikukstõendavaks dokumendiks sobib ka 

autojuhiluba(+5). 
3.1.  Kuidas parandada teavitustööd? 

- Peaks teavitama siseriiklikult, läbi meedia; 
- Panema piiridele mingid sildid, mis teavitavad dokumendi kaasaskandmise 

kohustusest(+5); 
- Teavitada teises riigis ja leppida kokku koostöös, läbi piiriesinduse aparaadi. 
- See ei peaks olema sellise karistusena siseriiklikus õiguses sees. Juhiluba võiks 

olla piisavaks aluseks. Et see tuleks ära seadustada. See ei ole piirikontroll vaid 
isiku tuvastamine. 

4. Analüüsige palun tabelit lisas 2. Millest on tingitud Schengeni õigusruumiga 
ühinemise eelsete numbrite suur erinevus võrreldes Schengeni õigusruumiga 
ühinemise järgse ajaga? Palun põhjendage. 

- Isikute ja transpordivahendite piiriületuste arv- ei ole usutav et piiriületuste arv 
vähenes, kontrolli lõppedes kadus võimalus saada informatsiooni piiriülese 
liikluse osas(+3+4+5+6). 
o piirikontrolli kaotamine on tõstnud inimeste riigist-riiki liikumiste 

aktiivsust; 
- kontrolli puudumine (ei ole rakendatud kõiki kompensatsioonimeetmeid), 
- viisavaba liikumise laiendamine teiste liikmesriikide mittekodanikest elanikele, 
- ühtne viisaruum (+2); 
- ühinemisel rakendas Eesti SIS infosüsteemi mis Art 95 kohaselt sisaldas ka 

teiste liikmesriikide poolt tagaotsitavaid, mistõttu oleks pidanud tabamuste arv 
oluliselt suurenema. Näitab olukorda mis kaasnes kontrolli kaotamisega ja 
kompensatsioonimeetmete ebakorrapärase rakendamisega (ebapiisav 
patrulltegevus riigi territooriumil). Kindlasti avaldab siin mõju siseriiklikult 
tagaotsitavate vähenemine; 

- Kuna näitajates muutused on väikesed, siis näitab ka seda, et kontrolli 
toimumisel oli meie võimekus varastatud sõidukeid tabada ebapiisav; 

- Rikkumiste arvu suurenemine ei ole seotud üldjuhul tahtliku piirirežiimi 
rikkumisega. 
o Halb ennetustegevus. Tegelik rikkujate arv viimastel aastatel on 

ebatäpne ja peaks olema kordades suurem. Tingib fakt, et 
kompensatsioonimeetmeid rakendatakse ainult osaliselt (ei rakendata 
kogu riigi ulatuses). Sellisel juhul oleks rikkumiste tuvastamine 
kordades suurem. 

o Piirirežiimi rikkujaid on seetõttu rohkem, et enne saadeti nad piirilt 
tagasi, mitte ei hakatud menetlema ja riiki lubama(+5). 

- Kuna näitajates muutused on väikesed, siis näitab seda, et kontrolli toimumisel 
oli juba meie võimekus narkootikume avastada  ebapiisav. 
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- Minimaalne arvude vähenemine võib olla tingitud asjaolust, et muudeti senist 
praktikat liitumisel, ei saadeta välja EL kodanikke, välismaalased püütakse 
saata eelkõige päritoluriiki ) 

- Kontrolli kaotamisel sisepiiridelt on võimalik igal isikul ületada piiri suvalises 
kohas. Kadus ära tegevus mida käsitleti rikkumisena.  Võib oletada et 
piiriületuste arv väljaspool endisi piiripunkt on oluliselt suurenenud.  

- SIS infosüsteemi rakendamine toimus piirikontrolli kaotamisega. Kindlasti olid 
sissesõidukeeldu omavate isikute tabamused ka eelnevalt, kuid neid ei 
fikseeritud Schengeni konventsiooni ART 96 põhiselt, vaid siseriiklikust 
õigusest lähtuvalt  s.t  tegemist oli ainult nende isikutega, kellele oli kehtestatud 
sisenemiskeeld ainult Eestisse sisenemiseks. 

- SIS infosüsteemi rakendati piirikontrolli kaotamise eel. Varasemalt otsiti ainult 
isikuid, kes olid kuulutatud kadunuks või olid jälgimise all ainult Eesti 
Vabariigis.  Andmed võivad puududa.   

- ART 100  arve võiks võrrelda arvudega, mis on märgitud lahtris 
„Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine“.  Kuigi suurenes informatsioon 
tagaotsitavate sõidukite ja muude väärtuste osas ei muutunud tabamuste arv. 
Põhjused kontrolli kaotamine ja ebapiisavad kompensatsioonimeetmed. 

- Võrreldes taaskehtestamise perioodi ajaga, kui rakendati vaid kompensatsiooni 
meetmeid, siis on numbrid tõsisemad ja võib väita, et riik ei tea, mis 
tegelikkuses toimub - seda võib vaid oletada. Siinkohal peakski olema selge 
ilming, et tuleb tõhustada kompensatsiooni meetmeid ning leida nende 
rakendamiseks vahendid (eelarve, transport, tööjõud). 

5. 2010. aastal on piirikontrolli taastamise käigus (1 nädal) avastatud rohkem 
sündmusi kui seda on teinud mobiilsed üksused terve aasta jooksul kokku (vt lisa 
2). Mis võiks olla selle põhjus?  

- Ebapiisav ennetustegevus, et viia elanikkonnani vajalik teadmine 
dokumendikohustusest. 

- Ebapiisavad kompensatsioonimeetmed (vaata 1.1 p 1). 
- Puudub järelevalve kompensatsioonimeetmete rakendamise üle (vaata küsimus 

7)(+2).  
- Koordineeritud tegevuse rakendamine, mitte teostada kontrolli ainul välispiiri 

lähialadel, vaid teha seda kogu riigi ulatuses (vaata 1.1 p 4). 
- Loodud on soodsad tingimused piiriüleseks kuritegevuseks. 
- Ametnike teadmatus ja eneseveendumus, kas tehakse ikka õigesti ja kas võib 

ikka nii teha, nõrgestab seda st lihtsamalt öeldes ametnik ei julge alati teha oma 
tööd. 

- Piiratud ressurss igapäevaste kompensatsioonimeetmete rakendamisel(+5+6). 
- Liikuvate üksuste tegevuste puhul on õnnemäng, kas isikud jäävad vahele või 

mitte (pisteline kontroll(+6)). 
- Riskianalüüsid ei ole piisavad, et planeerida ressursse õigetesse kohtadesse. 
- Näide: Iklas oli NATO nädala ajal 100 rikkumist, 8 inimest oli kogu aeg Iklas 

suures punktis, kolm inimest Vana-Iklas, kolm inimest Jäärjas, kaks inimest 
rohelise piiri peal, see tegi siis 16 inimest ööpäevas teenistuses, kui need 
töötunnid kokku lüüa nädal*16*24 tuleb samapalju töötunde kui kaheliikmeline 
toimkond liikuva üksuse näol teeb kaheksa kuud tööd. Kaheksa kuud versus üks 
nädal. Aasta jooksul tuli meil 1100 menetlust kordoni peale. Nädala jooksul 
NATO ajal tuli 100, see on 10%, et väga palju ei ole rohkem. 1100 on koos 
liikluse menetlustega. 

5.1.  Kuidas on praegu rakendatavate meetmetega võimalik saavutada paremaid tulemusi? 
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- Teha ametnikes seaduste, õiguste jm koolitus, seminar, mis tõstaks 
kindlameelsust ja teadlikkust (+3+5); 

o Kardetakse eksida kui ei ole ees tegevusmustrit või näidist. Selles osas 
kompensatsioonimeetmete töögrupis selles suunas liigutakse, et 
käsiraamatu kui ka abiteatmiku koostamine on töös. 

- Motiveerida ametnike tegevust, edutamine. 
- Kui ametnikud on teadlikud mida nad teevad, siis vajalik lisada võimalused ja 

vahendid selle rakendamiseks – sõidukid, rõivastus, andmebaasid vms. 
- Tihedam ametkondadevaheline koostöö ja vastastikuste võimaluste 

kasutamine. 
- 2008-2009  oli kasutada ainult 4 liikuvat üksust. Kõik vaba liikumise alal 

politsei valdkonna ülesandeid toestavad ressursid saavad oma põhitegevuse 
käigus ka kontrollida välismaalasteriigis viibimise  seaduslikust, kui ka 
dokumendi kohustuse nõuete täitmist. 

- Paremaid tulemusi saavutaks kindlasti siis, kui IBM mudel rakenduks lisaks 
piirivalve valdkonnale ka teistes valdkondades, ehk toimiks reaalselt 
üleriigiline integreeritud piirihalduse mudel. Kus igaüks teab oma rolli ja 
kannaks ka selle välja.  

5.2. Kuidas see võib mõjutada Eesti sisejulgeolekut? 
- Tagajärjed võivad olla etteaimamatud ja rängad. Peame suhtuma tõsidusega. 

Eesmärgid peavad olema tasakaalus tegevustega; kallim, kuid riigi 
suveräänsuse nimel on parem varakult ennetada, kui tegelda hiljem 
tagajärgedega. 

- See, et avastatakse ilma dokumentideta lätlane  ei ole ehk sisejulgeolekule 
ohtlik, aga transiitkoridor inimkaubandusele, varastatud autodele, õppima 
tulnud noorte „teadmata kadumine“, loata töötamine, võõrkogukondade 
tekkimine ja integreerumise  tõrked  on oluliselt ohtlikum ja seda patrullidega 
ei lahenda. 

- Kui liikmesriigi kodanik rikub dokumendi kohustust on see pigem fakt ja 
statistika mitte  rikkumine, ja  oht EL-i julgeolekule. Enamus rikkumised, mis 
avastati piirikontrolli taastamise aeg olid selle iseloomuga. Julgeoleku 
kohapealt oli rikkumisi tavapärane arv. 

- Eesti sisejulgeolekule avaldab see positiivset mõju, sest suurem hulk 
elanikkonda saab teavitatud ülepiirilistest ohtudest ja antakse hea ülevaade 
seaduste regulatsioonist. Selline panustamne muudab ühiskonna turvaliseks.  

- Tänasel päeval, kui illegaalse immigratsiooni surve Eestile kasvab on Eesti 
sisejulgeolekule väga tähtis, et IBM rakenduks. 

6. Kuidas võiks Teie arvates sisepiiridel läbiviidavaid kompensatsioonimeetmeid 
tõhustada? Palun vastake konkreetsete ettepanekutega, millele järgneb seletav tekst. 
a. Eestis: 

- politseiliste tegevuste rakendamine (majutusasutuste kontroll, õppeasutuste 
kontroll, firmade kontroll, et nende poolt ei korraldataks Eestisse võõrtööjõudu 
ja illegaalset inimeste vedu) (+2+3+4), kogukondade kontroll) (toimib, kuid 
halvemini kui varem); 
o Läänes toimib omavaheline patrullide planeerimine politsei ja piirivalve 

vahel, et ei satutaks samasse piirkonda. 
o Näide: Me käisime majutusasutusi kontrollimas vähemalt korra 

kvartalis, kahe kvartali jooksul kindlasti korra. Korraldatud oli nii, et 
kuus korra-kaks tuli majutusasutustest kiri kolmandate riikide kodanike 
kohta, et kui registreeritakse eksootilise riigi reisidokumendiga, siis 



 
87

antakse mulle teada. Ehk see ongi see, et kui bussijuht näeb, et kolm 
imelikku keelt rääkivat reisijat tuleb bussi peale ja näitavad neile ostetud 
pileteid, ta võiks teavitada meid. Või tavakodanik, kes näeb igapäevaselt 
erinevate rassiliste tunnustega inimesi, kas me saame sellest signaali. 
Näiteks Lõuna Eestis 40 mustanahalist kõnnivad ringi ja ei oska kuhugi 
minna, need signaalid ei jõua meieni. See ongi see, et kõik, nii riigi kui 
erasektor teeks omavahel koostööd. Ei saa nii olla, et see on piirivalve 
probleem ja see on politsei probleem. (ei toimi hetkel enam nii nagu 
võiks toimida) 

-  koostöö transpordifirmadega (reisijate nimekirjade kontroll)(+4+5); 
o Näide: . Kui meil on nimekirjad laevade osas käes (toimub tõsine töö 

nimekirjadega), siis lennukite nimekirjade osas siselendude osas 
toimuvad vaidlused (teabevaldkonnas toimib), ei taheta meile midagi 
anda, bussifirmade käest ei saa me mitte midagi sisuliselt, rongi omad 
esitatakse meile paberkandjal käsikirjas, siin arenguruumi on kui palju. 

- patrulltegevuse käigus migratsioonijärelvalve teostamine(+4+6); 
o Näide: Kui iga politseipatrull ühe oma tööpäeva jooksul kontrolliks 

kahte või kolme välisriigi sõidukit, siis ma arvan, et oleks juba 
igasugused näitajad  tunduvalt suuremad. 

o liikuv üksus, korrakaitse patrull ja liikluspatrull, siis miks ei või üks 
patrull kõiki kolme ülesannet täita. 

o Kohustuse panemine politseiüksustele dokumentide kontrolliks(+6). 
- Meedia  kasutamine selgitustöö läbiviimisel(+5); 
- Kontaktpunkti ja teiste valdkondade töö ja võimekuse tutvustamine 

isikkoosseisule(+4). 
o Selgub mida ootame meie ja mida ootavad teised valdkonnad. 

- Oskuste ja teadmiste tõstmine, ka andmebaaside kasutamise vallas(+4+5); 
o Näide: Need on üksikud juhtumid kui me oleme avastanud narkootilisi 

aineid. See näitab seda, et  meie  koolitus on ebapiisav, meie vahendid 
on ebapiisavad, oskused näiteks narkokoeri kasutada, võib-olla 
kasutatakse neid liiga vähe. 

o Näide: Kui sa näed, et profiilile vastav isik tuleb, kontrollid ta ära ja 
kõik on korras, siis sa paned selle kirja, et ka teised selle teada saaksid. 
Patrull-lehed ei tööta, info jääb paberilehele ja nende töötlemine on 
aeglane ja jääb ainult lugeja kanda. Hetkel piirivalvel puudub võimalus 
andmeid sinna juurde panna. Andmebaase ei teata, nende sisuga ei olda 
kursis ning neid ei jagata kõikidele, kes seda vajaksid. 

- Informatsiooni liikumine tegevustest (+3+5) , saavutustest ja analüüs 
kompensatsioonimeetmete rakendamise vallas; 
o Näide: Mina võin öelda, et ma ootan analüüsi 

kompensatsioonimeetmete rakendamise kohta, kuid ma ei saa seda, ma 
ei näe seda. Peaks olema analüüsid välja pakkuda, et mis on edasine 
samm, mida me peame tegema kui korduva karistuse puhul isikud ei 
allu? Sest ta ei muutu nende karistuste rakendades, mida me praegu 
teeme. Sissesõidukeeld ei ole tema puhul karistus. 

o Riskianalüüs ei sa olla lühiajaline produkt (ööpäev, kuu) minu seisukoht 
on see, et minimaalne on kvartal, et metoodilist riskianalüüsi teha. Kui 
me räägime ohust, siis see on operatiivinfo, mida ei tohiks segi ajada 
riskianalüüsiga. Riskianalüüsis tuuakse välja tõenäolisused riski 
avaldumise suhtes ja kas ollakse nendeks valmis. 
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o Riskianalüüsi, tehakse aga see ei jõua inimesteni. See juht, kes reaalselt 
planeerib tegevust ei näe neid. Ka riikide vahelised, ma ei usu. Mina 
käin Frontexi riskianalüüsi  lugemas, mis on piiratud tasemega 
dokument 90-95% inimestest ei näe seda, enamus ei näe, aga mille 
alusel sa teenistust planeerid. PPAs teab seda ainult mingi talitus, mis 
sellest kasu on? 

- Ressursi leidmine tegevuste rakendamiseks sõidukitesse e-seadmed). 
- Valdkonnaülene ühtne koostöö 

o Näide: Tolli liikuvüksus peaks ka arusaama, et avastades tolli rikkumise 
küsib ka dokumente näha, kui tegemist on ilmselge välismaalasega. 
KOV ametnikud võiksid olla teadlikud, et kes nende territooriumil elab, 
vajadusel informeerida politseid jne. 

- Tähtsaim osa kompensatsioonimeetmete rakendamisel on riskianalüüside 
koostamine, elektrooniliste nimekirjade (reisijad) eelkontroll ning 
andmebaaside ristkasutamine. Põhimõtteliselt saab läbi nende tegevuste 
planeerida tegevusi selliselt, et ametnikud oleks õigel ajal õiges kohas 
kasutades selleks optimaalselt ressurssi. 

b. Koostöös naaberriikidega  
- ühispatrullid sisepiiri lähiümbruses (toimivad); 

o nii piirivalve- kui ka politsei poolsed. 
o Ühispatrullide eesmärgipärasemaks muutmine 
o Tuleks läbi piiriesinduse aparatuuri seadustada ja määratleda 

toimkondade juhised ja õigused. 
� Näide: Tehakse naaberriikide ametkondade poolt ühispatrull, kes 

on selle patrulli toimkonna vanem, mis alused neil on ja mis 
juriidiline õigus neil on kamandada näiteks teist toimkondlast. 
Kes võtab juriidilise vastutuse kui midagi juhtub, kui keegi kinni 
peetakse? Mis on kellegi roll? 

- ühisoperatsioonide läbiviimine (toimivad); 
o Fabritseeritud piiriületused, et kontrollida ametnike tööd. 

- infovahetus rikkumiste valdkonnas (+6)(toimib läbi piiriesinduse(+2+3), ka 
operatiivselt(+5)); 
o Näide: Saab teha busside puhul seda, et kui lätlased on selle enne ära 

kontrollinud, ei ole mõtet meil sinna peale enam minna. Sama on 
jahtidega, mis tulevad Lätist. Kui võetakse illegaale kinni teavitatakse 
ka naabreid. 

- naaberriikide meedia kasutamine teavitustegevuseks (ennetustegevus). 
o Vähendaks dokumendita riigis viibimist 

- Kontaktpunkti aktiivsem kasutamine 
- Ühisoperatsioonide läbiviimine (+6) 

c. Schengeni liikmesriikide tasandil 
- kontaktpunktide töö  tõhustamine; 
- VIS infosüsteemi rakendamine ja selle kättesaadavuse tagamine (+5); 
- elamislubade kehtivuse kontrolli võimekuse loomine; 
- viisa väljastamise konsultatsioonisüsteemi laiendamine teiste liikmesriikide 

osas , et kasutada liikmesriikide poolt kogutud teavet(+2). 
o Näide: viisakonsultatsioonisüsteem toimib praegu igas riigis 

riigisiseselt. Kontrollitakse läbi küll SIS infosüsteemi, teiste riikidega 
see süsteem ei toimi. Kui soomlane annab välja viisa, teades, et isik 
sõidab transiidina Soome suundudes läbi Eesti, võiks ta konsulteerida ka 
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näiteks Eesti pädevate asutustega. Eesmärk on vaadata, et inimesel ei 
oleks keelde transiitmaades, ehk teistes liikmesriikides. Praegu 
vaadatakse, et enda riigis ei oleks. 

- Riskianalüüsid, ülevaated, profiilid, ei jõua hetkel piirivalvuriteni. 
o Analüüside koostajate optimaalsem kasutamine (prefektuuris, 

piiripunktis jne) 
- SIS II rakendamine (isikute pildid). 
- Schengeni liikmesriikide tasandil on otstarbekas eelkõige luua toimiv õigustki, 

mis lubaks kompensatsiooni meetmeid rakendada. Elu teeb ta palju lihtsamaks, 
ikkagi kui on nimetatud näiteks konkreetselt kompensatsioonimeetmed või on 
nad laiali pillutud. Kui ta oleks ikkagi üheselt reguleeritud või üheselt 
arusaadav, et teatud tegevused on lubatud, teatud tegevused ei ole lubatud. Kas 
on politseiline tegevus või piirivalveline tegevus. Läbi selgitavate õigusaktide 
tekibki olukord, kus kõik saavad ühtemoodi aru. 

7. Kuidas on võimalik hinnata kompensatsioonimeetmete  rakendamise efektiivsust? 
Palun tooge konkreetseid näiteid. 

- Siseriiklike kontrollide toimimist on võimalik kontrollida SIS infosüsteemi 
päringute analüüsimisel. Võtta iga mobiilse töökoha väljavõtted ja me saame 
tead mitut välismaalast on patrullide käigus kontrollitud ja kelle poolt. 
Fikseerida  tabamusi ja hinnata tulemusi. Läbi selles saab teada isikute arvu, 
palju on kontrollitud ja kui suur on olnud rikkujate protsent. Sama põhimõtet 
võib kasutada läbi PKIS kontrollimisel, saame teada rikkumiste arvu võrdluse 
piiriületajate arvuga. 

- Koguda statistikat kontrollitud majutusasutuste ja firmade osas. Fikseerida 
tabamused ja hinnata tulemusi. Ei oska öelda, kus selline info võiks olemas 
olla. 

- Selgitada välja kui palju ja mis valdkondades on võimalik saada reisijate ja 
turistide nimekirju (kõikide transpordiliikide näitel) sisepiiride ületamisel ning 
kui palju prefektuurides teostatakse nimekirjadepõhist kontrolli.  

- Hinnata erinevate asutuste viisakooskõlastussüsteemi tulemusi ja toimimist(+5). 
o Näide: Tuleks vaadata, kas nendel kooskõlastustel on reaalselt taga ka 

mingi tegevus. Mille järgi need kooskõlastused antakse, kas seal 
toimuvad ka mingisugused kontrollid isikute osas. Ja kas on andnud ka 
need kooskõlastused mingisuguseid reaalseid tulemusi? Negatiivses 
osas. See on üks võimalus, mis annaks ka võib-olla mingi ülevaate. 

- Kui palju on osaletud tegevuses kolmandates riikides ja millised on tulemused? 
Kas seal viibimine on olnud efektiivne (vaata 1 p 2). 
o Näide: saatkondades tegevus, palju ja kes seal reaalselt käinud on või 

teadmised, kas teadmised nendel, kes sinna saadetud on, on olnud 
piisavad, millised on probleemid, see annaks mingisuguse ülevaate 

- Kuidas on toimib piiriesindajate tegevus, näiteks kas kõik planeeritud 
kohtumised on toimunud  
o Näide: Kas toimuvad regulaarsed kohtumised, piiriülene koostöö. Läbi 

selle saab hinnata, kas kompensatsioonimeetmed selles osas on 
toiminud 

- Peaks tegema midagi uudset, näiteks võiks koostöös teha fabritseeritud 
piiriületusi, et kontrollida töötamise õigsust ja tulemuslikkust. See näitabki 
tegevuste efektiivsust. Kui efektiivselt jõutakse mingi probleem ära lahendada. 
See võiks olla erinevatel aasta-aegadel. 
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- Kindlasti on üheks näitajaks töö tulemused, kuid mitte ainult. See on nn 
kolhoosiprogramm. Niipalju kui rikkumisi on tabatud, see on siis meie 
töötulemus ja viljakus. See on aegunud asi panna kvoote, aga siiski võimalus. 

- Peaks teadma mitu inimtundi tehti Nato nädalal ja mitu inimtundi töötasid 
mobiilsed üksused. Mitme inimtunni kohta mitu süütegu tuli? . Mobiilsete 
üksuste poolt kontrollitud isikute arv aastas ja Nato nädalal kontrollitud isikute 
arvu suhe. 

- Palju tuleb teistest riikidest isikuid tagasi võtta –Dublini menetlus 
o Näide: kui Soome suudab aastas 100 inimest maha võtta, siis järelikult 

on meilt 100 inimest läbi läinud. Vaadata tuleks ka seda, et kui palju on 
meil inimesi kinni võetud, näiteks 20 oleme kinni võtnud ja 100 
saadetakse tagasi, järelikult 1/5 ehk 20% on meie efektiivsus. 

- Võrrelda võiks ka nii, et kui meil on mõni kuu vähem patrulle (jäävad ära), aga 
järgmine kord on rohkem, siis kas tulemusi selle võrra juurde tuleb. 

- Kui kompensatsioonimeetmed on tõhusad, siis väheneb üldiste illegaalse 
immigratsiooni juhtumite avastamise (samas ka reaalse juhtumid ise). Läbi 
toimiva süsteemi, me muudame regiooni turvaliseks ja toimivaks. Paljalt 
avastused või mitte avastused tekitavad vastuolulisis arvamusi. Näiteks, kui 
avastatakse siis toimib ja kui avastata, kas siis ei toimi või….  Et midagi 
avastada, peab olema, mida avastada. 

- Näide: Me saame informatsiooni aastal 2010 selle kohta, et Soomes on kinni 
peetud ebaseaduslikult riigis viibiv isik. Uurimisel selgub, et isikud on liikunud 
transiidina läbi Eesti. Ehk me saame hiljem info läbi koostöö ja on võimalik 
tõdeda, et isikuid on läbi liikunud rohkem kui meie teame. Üldarv on alati ajas 
muutuv kuid me saame jälgida palju me oleme kätte saanud ja palju on läbi 
läinud. 

- Statistiliste kokkuvõtete võrdlus ja piirivahejuhtumite kvalitatiivne analüüs  
perioodi, aastate lõikes muutustele.   

- Tuleb pigem kokku leppida tegevused ja tase, mis tahetakse saavutada ja neid 
tegevusi järjekindlalt ellu viia. Välistatud peaks olema variant, kus peale 
esimest kokkuvõtet leitakse, et nad pole midagi avastanud ja lõpetame nende 
tegevuse ja suuname mujale patrullima. 

- Üks versioon on see, et palju me oleme illegaale avastanud sisemaal, me saame 
aru, et meil on sada illegaali püüdnud siseneda, 75 saime piiril kätte, 25 läks 
kuidagi läbi. Võtame indikaatorid, mis me arvame, et võiks midagi näidata. 
Teine asi on tegevusepõhisus, kaardistame ära oma tegevused, oma ülesanded, 
läbi tegevuste leiame maksumused, läbi maksumuste leiame indikaatorite 
hierarhia, et siis siduda ära need mingite näitajatega. Aga mis näitab 
efektiivsust, et kumb on efektiivsem, saada palju pätte kätte sisemaal või, et 
meil on tegevused nii head, et nad ei tulegi. Edukuse hindamiseks võib olla ka 
mingi talituse töö tulemus, kes annab oma analüüsi tulemusena hinnangu, kas 
tegevused on õnnestunud või mitte. Tuginedes olukorrale piiril. 

8. Kuidas on Teie arvates seotud kompensatsioonimeetmed ja piirikontrolli 
taaskehtestamine? Kas piirikontrolli taastamist võib lugeda 
kompensatsioonimeetmeks? Palun põhjendage ja tooge näiteid. 

- Seos on olukordades kus piirikontroll on taastatud teiste liikmesriikide kaitseks.  
o Näide: Narvas on toimunud massiline piiriületus ja Eesti taastab 

piirikontrolli sisepiiril, et tõkestada ebaseaduslikult Schengeni 
territooriumil viibivate isikute suundumist teistesse naaberriikidesse. 
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- See on ainult erimeetmete kasutuselevõtt, mina võrdusmärki välispiirivalve ja 
sisepiiride valve vahele ei tõmbaks, see on erimeede, mida rakendatakse. 
o Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ei ole kompensatsiooni meede 

- Hetkel ongi meie peamine kompensatsioonimeede väikesel võimsusel töötav 
piiripunkt- mobiilne patrull trassi. Kompensatsioonimeetmed peaks olema 
oluliselt laiem tegevus kui piirikontrolli taastamine. 

- Liikuvate üksuste tegevus näitab kvantiteeti ja piirikontrolli taastamine näitab 
kvantiteedi ja kvaliteedi suhet. Sisepiiride liikuv üksus pidas auto kinni, sai 
kirja, et autos kontrolliti niipalju isikuid + auto, siis me ei tea kunagi kui 
kvaliteetselt seda tehti, kas kõigilt ka dokumenti küsiti. Piirikontrolli taastamise 
puhul on konkreetsus, sa pead kõik sisestama, kõik kontrollima ja seda tegema. 

- Piirikontrolli eesmärgid ja kompensatsiooni meetmete eesmärgid on erinevad ja 
mina neid ei võrdleks. Vahe tuleb sisse juba rakendamisel ja töö meetodites. 
Liimesriigid suhtuvad piirikontrolli taastamisse väga erinevalt, kas see on 
piirikontrolli taastamine kui ma tõhustan liikuvate üksuste tööd 10%. Minu 
jaoks on piirikontrolli taastamine siis kui piir on kinni 100%. Kõik sissetulevad 
isikud kontrollitakse ära, siia juurde käib teavitusprotsess, mitte see, et inimene 
satub piirile ja meedia on öelnud, et piirikontroll on taastatud, aga tegelikult ei 
ole taastatud, ta võib ikka vabalt liikuda. Mis asi see on? Seega, kui pole 
piirikontrolli taastatud 100%, siis on see kompensatsioonimeede kui piir 
pannakse 100% kinni, teeme tavakontrolli, kus kõik isikud kontrollitakse, 
sisestatakse registrisse, ühtegi inimest läbi ei lase, siis ei ole see 
kompensatsioonimeede. 

- Kompensatsioonimeetmete rakendamise eesmärk on kompenseerida Schengeni 
vaba liikumise alaga ühinenud riikide sisepiiridel kontrolli kaotamise 
negatiivset mõju riigi sisejulgeolekule. Läbi kompensatsioonimeetmete 
peaksime saama ülevaate sisepiiridel toimuvast, piiriülese liikluse intensiivsust, 
avastada uusi trende, ohte ning riske. Nendele tuginedes on võimalik ka hinnata 
sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamise vajadust, selle ulatust, taktikat mida 
kasutada ning milliseid ressursse kasutada 

- Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine ei ole minu arvates 
kompensatsioonimeede. Me loome tegelikult olukorra, kus kogu piir allub 
piirikontrollile. Kuid seda peab kindlasti silmas pidama, et piirikontrolli 
taastamise ajal ei tohiks katkestada igapäevasi kompensatsioonimeetmete 
rakendamist, olgu siis vaba liikumise alal või kolmandates riikides. 

8.1. Kas läbi selle on võimalik hinnata kompensatsioonimeetmete rakendamise 
efektiivsust? 

- See näitab otseselt kätte kui palju meil on rikkumisi kontrolli mittetoimimise 
ajal. Ta annab otsese ülevaate probleemidest. Aitab luua võrdlust eelnevate 
aastatega. 

- Kahe tegevuse kooskõlast tegevuse läbi saab hinnata ka 
kompensatsioonimeetmete efektiivsust. 

- Taaskehtestamine toob ehk esile kui palju väikest prügikala ringi liigub, mis 
taustaga isikud liiguvad ja annab veidi suurema-turvalisema  pildi kui 
tavapärane komp.meede. Aegajalt peab ülevaate saamiseks „vanadele 
meeldetuletuseks, noortele õpetuseks“ taaskehtestamisi tegema. Sulgemisega 
saab hinnata meetmeid ainult osaliselt. 

8.2. Millisel ajahetkel toimub üleminek kompensatsioonimeetmelt piirikontrolli 
taastamisele? 
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- Kust tuleb sisse üldse kompensatsioonimeede, me räägime piirikontrollist, kui 
on piirikontroll terves riigis, siis sul on nende ülesannetega julgeolek ära 
kaetud. Kui nüüd piirikontroll kaotada, siis tekib oht julgeolekule. Asemel 
rakendame komp meetmeid, et tagada turvalisus. Mida tähendab termin 
piirikontrolli ajutine taaskehtestamine. Ajutine tähendab ajateljel välja toomist, 
piirikontroll on konkreetselt määratletud toimingud. Ehk me toome 
piirikontrolli tagasi, nüüd on võimalik piirikontrolli leevendamine, me võime 
seda teha nagu välispiiril tehakse, me ei pea seda tegema. Nad on taktikaliselt ja 
tegevuslikult eraldi asjad, nad asendavad üksteist. Kui meil on piirikontroll 
taastatud, kas me ei tohi kompensatsioonimeetmeid siis kasutada? Nad on üks 
pakett. Terminoloogiliselt on nad eraldi asjad, aga oma toimimiselt on nad 
kattuvad ja seotud. 

- Piirikontrolli taastamine on piirikontrolli taastamine. Minu jaoks on taastamine 
selline nagu välispiiridel piirikontroll, kõik muu on kompensatsioonimeede. 
Aga ma saan ka neist aru, et ELil ei oleks ütlemist, et te olete kedagi sisepiiril 
kontrollinud, siis on see puhtalt bürokraatlik käik, et nendel on piirikontrolli 
taastamine, tegelikult ei ole. Need tegevused on puhas kompensatsioonimeede, 
kus nopitakse isikuid välja ja kontrollitakse nende passe. Aga Euroopa jaoks ja 
enda kaitsmiseks on teavitatud, et see on piirikontrolli taastamine. Jah Eesti tegi 
sarnase taastamise nagu meil oli see enne Schengeniga ühinemist. Mõistlik 
oleks Euroopa tasandil tuua üks tasand juurde, et rääkida taastamisest siis kui 
ongi ikkagi tõsine oht. Lisaks tuua tase juurde, kus on politseiline operatsioon ja 
kus on õigustatud teatud põhjustel dokumentide kontroll piiril, et kui kuskil 
lennujaamas dokumente kontrollitakse ei peaks hakkama kohe taastamist 
tegema. 

9. Palun lisage vajaduse korral omalt poolt midagi eelnevale. 
- Eestis puuduvad ühtsed tegevused, arusaamad ja järelevalve 

kompensatsioonimeetmete rakendamise ja eesmärkide osas. 
- Ei ole võimalik andmebaasides fikseerida kui palju on kontrollitud toimkonna 

jooksul isikuid. On küll kontrolli nupp, kuid statistikat selle kohta välja ei anta. 
PKISis ei saa fikseerida kuna, me teeme kontrolli sisemaal, me kontrollime 26 
km Iklast eemal ja kuidas siis öelda, et tuli üle piiri. See oleks ettepanek PKISi 
arenduseks, et kontrollides läbi PKISi jääks jälg maha ja on võimalik selle 
alusel statistikat teha, see ei tähenda piiriületuse fikseerimist. 

- Ametnikud ei oma veel selget ettekujutust kompensatsioonimeetmetest, kes 
mille eest vastutab ja valdkonnad liiguvad  erinevatel kurssidel-kiirustel. Hea 
kui tehakse kompensatsiooni rakendamine kogu PPAd hõlmavaks, mitte ainult 
PV keskseks nagu hetkel. 

- Praeguste kompensatsiooni meetmete rakendamise koordineerimine peaks 
toimuma prefektuuride tasandil läbi kindla institutsiooni, kas siis läbi 
korrakaitse büroo või siis piirivalvebüroo. Nendes küsimustes ei saa olla 
killustatust, et keegi teeb midagi natuke ja tegele ei tegele sellega keegi. 
Politseiametnikud ei oska ja ei ole vajalike tööharjumusi ja piirivalveametnike 
võimekus on väike. (Valmidusüksuse põhiülesannete hulka need ei kuuli aga 
Lõuna prefektuuris võiks samas Valmidusüksus seda koordineerida).  

- Lisaks seda, et kompensatsioonimeetmeid rakendatakse Eestis kaootiliselt ja 
vajaks kindlasti paremustamist seda eelkõige läbi koordineeritud tegevuse ja 
sünergia loomise teiste valdkondadega. 

  



LISA 2. Lõunapiiri sündmused aastatel 2004–2010 

Allikas: Piirivalve tegevuse 2004.–2008. aasta kokkuvõtted (autori koostatud) 

 Olukord EX ANTE Olukord EX POST 

 I II III 

Sündmuse liik 2004* 2005* 2006* 2007* 2008** 2009** 2010***  2010 pkt 

Isikute piiriületuste arv 2 948 863 3 378 243 3 588 199 3 863 798 45 947 70 398 41 198  102 794 
Transpordivahendite piiriületuste arv 882 844 1 467 762 1 510 072 1 588 038 18 660 21 598 13 841  21 313 
Võltsitud dokumentide kasutamine 22 27 11 6 1 7 1  1 
Välismaalaste seaduse rikkumine 31 4 8 28 12 1 1  - 
Teisele isikule kuuluva dokumendi kasutamine 2 3 3 2 0 0 1  - 
Tagaotsitavate dokumentide kasutamine 61 31 62 37 0 0 4  - 
Tagaotsitavate isikute kinnipidamine 65 35 41 44 1 0 1  2 
Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine 2 6 2 18 0 0 1  1 
Piirirežiimi rikkumine 14 7 1 4 531 597 149  444 
Narkootikumidega seotud õigusrikkumised 3 0 0 2 0 0 0  0 
Eestist väljasaadetud isikud 14 8 8 7 9 5 2  - 

Ebaseadluslikud piiriületused 81 129 93 64 0 0 5  5 
Muud rikkumised 76 10 48 108 25 10 17  - 
sissesõidukeeld ART 96 - - - 2 2 2 4  4 
elukoha kindlakstegemine ART 98 - - - 0 0 0 2  8 
varjatud kontroll ART 99 - - - 1 1 0 0  5 
tagaotsitavad sõidukid, relvad, dokumendid ja 
rahatähed ART 100 

- - - 7 2 0 3 
 10 

* Schengeni õigusruumiga liitumise eelne aeg, andmete kogumiseks on kasutatud „Piirivalve tegevuse aastakokkuvõtteid 2004–2008“. 
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** Schengeni liikmesriigina olemise aeg, kus kasutusel on kompensatsioonimeetmed. Andmete kogumiseks kasutati päringut, mis saadeti 
prefektuuridesse andmete esitamiseks. Kontrolli teostati pisteliselt. 

*** Schengeni liikmesriigina olemise aeg, piirikontrolli taastamise ajavahemik (1 nädal 17.04–23.04.2010). Andmete kogumiseks kasutati 
päringut, mis saadeti prefektuuridesse andmete esitamiseks. Isikute ja transpordivahendite piiriületuste arvu teadasaamiseks kasutati PKISi 
(Piirikontrolli infosüsteem). Piiriületajate ja transpordivahendite kontrollis kasutati ka leevendust, mistõttu ei ole kõik ületused fikseeritud. 

**** 2010. aasta piirikontrolli taastamise üldandmed. Sisaldab nii merepiiri, õhupiiri kui ka maismaapiiri ületusi. Andmete kogumiseks 
kasutati Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori vastuskirja „Piirikontrolli taastamine sisepiiril“. 



 

LISA 3. Neljatasandiline riiki sissepääsu kontrolli

(Allikas: Malleus 2010) 
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e riiki sissepääsu kontrollimise mudel ülesannete jaotusega 

 



LISA 4. Ülevaade piirivalve valdkonnas sõlmitud koostöölepingutest ja 
protokollidest 

Lepingupool Lepingute arv Sisu Koostamise aeg 

Frontex 2 Vastastikune mõistmine; partnerlus. 2006, 2007 

Gruusia 1 Koostöö. 2007 

Läti 14 

Mere- ja õhupääste; kontaktpunktide moodustamine; 
piiriülene koostöö, kuritegevuse vastane võitlus; 
piirikontroll ühistes piiripunktides; piirkontroll Valga-
3/Valka-1 piiripunktis; piirkontroll Valga-2/Valka-3 
piiripunktis; piirivalvejuhtide kohtumise protokoll (3 tk); 
ühise piirikontrolli organiseerimine; piirikontrolli 
teostamine Ainaži–Ikla piiripunktis; koostöö; andmete 
vahetamine ja selle lisa. 1994–2007 

Läti, Leedu 5 

Piirivalvejuhtide kolmepoolse kohtumise protokoll; 
koostöö riigipiiri valvamise küsimustes; sideohvitseri 
kasutamine Gruusias; sideohvitseri kasutamine 
Valgevenes; ühine piirikontroll raudteepiiripunktides. 1994–2008 

Läti, Leedu, Poola 3 
Piirivalvejuhtide neljapoolse kohtumise protokoll (2 tk); 
Piirikontrolli töögrupi kohtumise protokoll. 1992–1993 

Poola 1 
Organiseeritud kuritegevuse ja muu kuritegevuse vastane 
võitlus. 2007 

Rootsi 4 
Regioonide vahelise koostöö protokoll (2 tk); 
Asutustevahelise koostöö protokoll; mere- ja õhupääste. 1998–2009 

Saksamaa 4 Koostöö (2 tk); kahepoolne koostöö 2008/2009; väljaõppe. 1996–2008 

Soome 18 

Koostöö (10 tk); piirihaldusalane koostöö; meetmed 
koostöö tõhustamiseks; toimingud ühinemisel EL-ga; 
inimelude päästmine; ametiraadiovõrgu kasutamine; 
väljaõpe (2 tk); koolitusabi. 1994–2011 

Soome,Venemaa 8 

Koostöö Soome lahe piirkonnas piiriturvalisusega seotud 
küsimustes (2 tk); töökohtumise protokoll; koostööplaan 
(5 tk). 1997–2006 

Ukraina 4 
Koostöö; operatiiv- ja jälitustegevus; töökohtumise 
protokoll (2 tk). 1999–2004 

Ungari 2 
Organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus; töökohtumise 
protokoll. 2001 

Valgevene 4 Koostöökohtumise protokoll (3 tk); koostööplaan. 2008–2010 

Venemaa 20 

Koostööprotokoll; informatsiooni vahetamine; 
ühistegevused inimelude päästmise organiseerimiseks 
piiriveekogudel; operatiiv- ja jälitustegevus (2 tk); 
regionaalne koostööplaan (2 tk); organiseeritud 
kuritegevuse tõkestamine; piirivalvejuhtide 
koostööprotokoll (5 tk); esindajate töökohtumise protokoll 
(4 tk); töögrupi tegevusplaan; töökohtumiste ja kontaktide 
plaan. 1994–2008 

Venemaa, Läti, 
Leedu, Poola, 
Saksamaa, Taani, 
Rootsi, Norra 1 Kohtumise protokoll koostöövormi loomise kohta. 1997 
Aserbaidžaan 1 Koostöö. 2009 
Leedu 1 Koostöö. 2009 

Moldova 1 Koostöö. 2010 
Poola 1 Organiseeritud ja muu kuritegevuse vastane võitlus. 2010 

Bulgaaria 1 Piirihaldusalane ja kriminaalasjade alane koostöö. 2010 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet (autori koostatud ülevaade) 



LISA 5. Kompensatsioonimeetmete funktsionaalne märksõnapuu 
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LISA 6. Ekspertintervjuu küsimustik 

Kirjutan magistritööd teemal „Schengeni kompensatsioonimeetmed: Rakendamine ja efektiivsus 
piirikontrolli taastamise näitel“. Uurimus koosneb teoreetilisest osast, mille eesmärgiks on kaardistada 
õiguslikud alused, kvantitatiivsest andmete analüüsist ning intervjuust. Intervjuuga toetatakse läbi 
ekspertide hinnangute töös esitatud väiteid ning teoreetilist analüüsi. 

Lugupeetud ekspert, palun varu endale aega küsimustele vastamiseks ning anna seeläbi panus 
valdkonna arendamisse. Täpsustavate küsimuste olemasolul lepime kokku suulise intervjuu toimumise 
vabas ja mõnusas õhkkonnas. 

Tänan kaasa mõtlemast! 

Jaanus Breivel 

1.  Palun nimetage, millised tegevused võib Teie meelest nimetada 
kompensatsioonimeetmeteks? 

2. Iseloomustage palun aprillikuu nädalaid, pidades silmas sisepiiri piiriületuskoormust 
võrreldes teiste kuudega. Palun põhjendage. 

3. Millised on Teie arvates peamised põhjused, miks sisepiiride ületajad rikuvad isikut 
tõendava dokumendi kaasas kandmise kohustust? 

4. Analüüsige palun tabelit lisas 2. Millest on tingitud Schengeni õigusruumiga ühinemise 
eelsete numbrite suhteliselt suur erinevus võrreldes Schengeni õigusruumiga ühinemise 
järgse ajaga? Palun põhjendage. 

5. 2010. aastal on piirikontrolli taastamise käigus (1 nädal) avastatud rohkem sündmusi, kui 
seda on teinud mobiilsed üksused terve aasta jooksul kokku (vt lisa 2). Mis võiks olla selle 
põhjus? Kuidas on praegu rakendatavate meetmetega võimalik saavutada paremaid 
tulemusi? Kuidas see võib mõjutada Eesti sisejulgeolekut? 

6. Kuidas võiks Teie arvates sisepiiridel läbiviidavaid kompensatsioonimeetmeid tõhustada? 
Palun vastake konkreetsete ettepanekutega, millele järgneb seletav tekst. 

a. Eestis 

b. Koostöös naaberriikidega  

c. Schengeni liikmesriikide tasandil 

7. Kuidas on võimalik hinnata kompensatsioonimeetmete  rakendamise efektiivsust? Palun 
tooge konkreetseid näiteid. 

8. Kuidas on Teie arvates seotud kompensatsioonimeetmed ja piirikontrolli 
taaskehtestamine? Kas piirikontrolli taastamist võib lugeda kompensatsioonimeetmeks ja 
kas läbi selle on võimalik hinnata kompensatsioonimeetmete rakendamise efektiivsust? 
Palun põhjendage ja tooge näiteid. 

9. Palun lisage vajaduse korral omalt poolt midagi eelnevale. 
 
  



LISA 7. Lõunapiiri sündmuste prognoos aastateks 2008–2010 

(Piirivalve tegevuse 2004.–2008. aasta kokkuvõtted) (autori koostatud) 

 Olukord EX ANTE Olukord EX POST 

 I II III 

Sündmuse liik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  1 2 3 4       

Isikute piiriületuste arv 2 948 863 3 378 243 3 588 199 3 863 798 4 183 466 4 478 942 4 774 418 
Transpordivahendite piiriületuste arv 882 844 1 467 762 1 510 072 1 588 038 1 901 651 2 117 440 2 333 229 
Võltsitud dokumentide kasutamine 22 27 11 6 3 0 0 
Välismaalaste seaduse rikkumine 31 4 8 28 14 13 12 
Teisele isikule kuuluva dokumendi 
kasutamine 

2 3 3 2 3 3 3 

Tagaotsitavate dokumentide kasutamine 61 31 62 37 38 34 30 
Tagaotsitavate isikute kinnipidamine 65 35 41 44 31 25 19 
Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine 2 6 2 18 16 20 24 
Piirirežiimi rikkumine 14 7 1 4 0 0 0 
Narkootikumidega seotud 
õigusrikkumised 

3 0 0 2 1 0 0 

Eestist väljasaadetud isikud 14 8 8 7 5 3 1 
Ebaseadluslikud piiriületused 81 129 93 64 69 60 51 
Muud rikkumised 76 10 48 108 92 105 118 

- Andmed on esitatud aastate lõikes. 
- Ex post ajavahemik on prognoositud lineaarse mudeliga vastavalt lisale 8. 

  
 



LISA 8. Regressioonisirged, mille abil on loodud LISA 7  

(Lõunapiiri sündmuste prognoos 2008–2010)(autori koostatud) 
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LISA 9. Lõunapiiri sündmused aastate lõikes keskmises nädala võrdluses 

(Allikas: Lisa 2) (autori koostatud) 

 Olukord EX ANTE Olukord EX POST 

 I II III 

Sündmuse liik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2010 pkt 

Isikute piiriületuste arv 56708,90 64966,21 69003,83 74303,81 883,60 1353,81 41198  102794 
Transpordivahendite piiriületuste arv 16977,77 28226,19 29039,85 30539,19 358,85 415,35 13841  21313 
Võltsitud dokumentide kasutamine 0,42 0,52 0,21 0,12 0,02 0,13 1  1 
Välismaalaste seaduse rikkumine 0,60 0,08 0,15 0,54 0,23 0,02 1   
Teisele isikule kuuluva dokumendi 
kasutamine 

0,04 0,06 0,06 0,04 0,00 0,00 1 
 

 

Tagaotsitavate dokumentide kasutamine 1,17 0,60 1,19 0,71 0,00 0,00 4   
Tagaotsitavate isikute kinnipidamine 1,25 0,67 0,79 0,85 0,02 0,00 1  2 
Tagaotsitavate sõidukite kinnipidamine 0,04 0,12 0,04 0,35 0,00 0,00 1  1 
Piirirežiimi rikkumine 0,27 0,13 0,02 0,08 10,21 11,48 149  444 
Narkootikumidega seotud õigusrikkumised 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0  0 
Eestist väljasaadetud isikud 0,27 0,15 0,15 0,13 0,17 0,10 2   

Ebaseadluslikud piiriületused 1,56 2,48 1,79 1,23 0,00 0,00 5  5 
Muud rikkumised 1,46 0,19 0,92 2,08 0,48 0,19 17   
sissesõidukeeld ART 96    0,04 0,04 0,04 4  4 
elukoha kindlakstegemine ART 98    0,00 0,00 0,00 2  8 
varjatud kontroll ART 99    0,02 0,02 0,00 0  5 
tagaotsitavad sõidukid, relvad, dokumendid 
ja rahatähed ART 100 

   0,13 0,04 0,00 3 
 10 

- 2004–2009 andmed on esitatud aastate lõikes, tuues välja nädala keskmise (tabeli 1 andmed on jagatud nädalate arvuga). 
- 2010. aasta andmed on reaalselt piirikontrolli taastamisel kogutud. 



LISA 10. Piiriületusandmete ja piirikontrolli taastamisega seotud andmete 
päring Soome- ja Läti Vabariigi piirivalvele 

Finnish Border Guard 

PL 3 (Korkeavuorenkatu 21) 

00131 HELSINKI 

FINLAND 

 

Dear Sir/Madam,  

 

The Border Security Bureau of the Border Guard Department of the Estonian Police and 
Border Guard is in the process of preparing an analysis which focuses on the implementation 
of compensatory measures and compares border incidents before and during Schengen 
accession and during the reinstatement of border control. As a result, the analysis will reveal 
the capability to detect various incidents through the use of compensatory measures.  

To get a detailed overview of how compensatory measures have succeeded in Estonia, it is 
necessary to observe the statistics in neighbouring countries, in particular regarding entries 
into the state. In order to know how many unwanted persons (or vehicles), or those with 
documents of concern, pass through Estonia or are Estonian citizens, we require statistical 
information on border crossings from Estonia to Finland (total number of entries, main issues 
etc.). Statistical information is required in two parts, over the years (2004-2010) and over a 
brief period each year, overlapping with the reference period (reinstatement of border checks). 
As an example, border control was reinstated in Estonia on 17.-24.04.2010, therefore, 
statistical data is required from these dates each year (ie 17.-24.04.2004; 2005; 2006; 2007; 
2008; 2009; 2010 – the period of time depends on when border control was reinstated in 
Finland). In the case that you do not have separate statistics on persons/vehicles arriving from 
Estonia (eg airports and harbours that accept traffic from numerous destinations), we kindly 
ask you to present statistics in general (if possible, with domestic and international flights 
separated). However, the division of statistics into years and periods is necessary for 
comparison.  

As the central subject is reinstatement of border checks, its efficiency in Estonia is also 
studied. Estonia has analyzed bottlenecks and drawn conclusions; on the other hand, it is 
necessary to compare Finnish experience with Estonian experience and identify ways for 
better execution in the future.  

In this respect, and with reference to Article 3 of the co-operation protocol between the 
Estonian Board of Border Guard and the Finnish Border Guard, we kindly request the Finnish 
Border Guard to present the Border Security Bureau (jaanus.breivel@politsei.ee) with the 
following data: 
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1. Border crossing statistics on the entry direction from the Republic of Estonia, along 
with statistics of various incidents over the years (Annex 1); 

2. Border crossing statistics on the entry direction from the Republic of Estonia, along 
with statistics of various incidents over the years within specific periods 
(reinstatement of border control; Annex 1 – please specify the period when border 
control was reinstated in Finland); 

3. Border crossing statistics on the entry direction from the Republic of Estonia, along 
with statistics of various incidents during 17.-24.04.2010 (border control reinstated in 
Estonia). 

4. General entry statistics as described in points 1 and 2 (not including arrivals from the 
Republic of Estonia) (Annex 1); 

5. Plan of reinstatement of border control 
6. Summary of reinstatement of border control 

In order to gain a comprehensive overview, we will request similar data from the Latvian 
State Border Guard. Documentation in the Finnish language will not be a problem. 

If possible, we kindly ask you to present the data during January 2011 the latest. 

 

Yours sincerely, 

 

Jaanus Breivel 
Police Captain 
Head of Border Management Division 
Acting as Head of Border Security Department 
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Annex 1 

Event 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Entries by persons               

Entries by vehicles               

Use of falsified documents               

Violations of Aliens Act               

Use of document belonging to another person               

Use of wanted documents               

Arrests of wanted persons               

Arrests of wanted vehicles               

Violations of the border regime               

Drug-related violations               

 

Event ...-... 

2004 

...-... 

2005 

...-... 

2006 

...-... 

2007 

...-... 

2008 

...-... 

2009 

...-... 

2010 

Entries by persons               

Entries by vehicles               

Use of falsified documents               

Violations of Aliens Act               

Use of document belonging to another 
person 

              

Use of wanted documents               

Arrests of wanted persons               

Arrests of wanted vehicles               

Violations of the border regime               

Drug-related violations               

The events listed in Annex 1 are a sample lifted from the statistics template used in the 
Estonian Police and Border Guard. Please replace the list with a template used in your country 


