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Minu nõunikud viisid läbi järelkontrollkäigu Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) välismaalaste 

kinnipidamiskeskusesse. Tänan keskuse ametnikke igakülgse abi osutamise ning mõistva 

suhtumise eest kontrollkäiguga kaasnevate ebamugavuste suhtes. 

 

Tänan Politsei- ja Piirivalveametit kõigi tegevuste eest, millega olete püüdnud leida lahendusi 

minu 03.06.2013 edastatud soovituste täitmiseks.  

 

Samuti tunnustan keskuse ametnikke, kes on tulnud toime 2013. aastal hüppeliselt suurenenud 

töökoormusega. Teatavasti on keskuses kinni peetavate isikute arv oluliselt kasvanud.  

Järelkontrollkäigu raames selgus, et kuigi suurem osa aasta alguses keskuses kinni peetud 

vietnami päritolu isikutest on praeguseks välja saadetud, on keskuses kinni peetavate isikute arv 

jätkuvalt ligi kaks korda suurem kui varasematel aastatel. Samuti on ametnike ülesannete ring 

laienenud seoses seadusemuudatusega, millega kujundati väljasaatmiskeskus ümber 

välismaalaste kinnipidamiskeskuseks ning muudeti varjupaigataotlejate kinnipidamise õiguslikke 

aluseid.  

 

Sellega seoses soovin esile tõsta ka Teie otsust luua keskusesse juurde kaks ametikohta. Kuna 

keskuse töökoormus on aga varasemate aastatega võrreldes oluliselt suurenenud, palun Teil 

jätkuvalt pöörata tähelepanu sellele, kas keskuse ametnike hulk on piisav kõigi keskuse 

ülesannete sujuvaks täitmiseks, arvestades muuhulgas keskuse töökeskkonna kõrget stressitaset. 

 

Samuti soovin esile tuua PPA poolt astutud samme keskuses kinni peetavate isikute jaoks vaba 

aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks (keeleõpe, käsitöö, sportimine). Pean väga oluliseks 

keskuses viibijate jaoks mõtestatud ajasisustamisviiside erinevate võimaluste loomist ning leian, 

et selline vahetu tegelemine ning ühistegevus võib aidata kaasa ka kinni peetavate isikute 

ärevuse vähendamisele ning ennetada pingeolukordade tekkimist. 

 

Lõpetuseks juhin tähelepanu sellele, et järelkontrollkäigu raames käsitletud küsimused 

puudutavad osaliselt keskuse funktsioonide muutumist seoses seadusemuudatustega, millega 

väljasaatmiskeskus kujundati ümber välismaalaste kinnipidamiskeskuseks, mille ülesandeks on 

ka varjupaigataotlejate kinnipidamise otsuste täideviimine. See eeldab enam tähelepanu 
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varjupaigataotlejate olukorra erisustele, muuhulgas muutub aktuaalsemaks erinevate 

toitumistavade arvestamise vajadus ning psühholoogilise nõustamise teenuse osutamine 

inimestele, kes meie regioonis valdavalt kõneldavaid võõrkeeli ei räägi. 

 

Lisan käesolevale kirjale järelkontrollkäigu kokkuvõtte. Teie vastust kokkuvõttes esile toodud 

soovituste suhtes palun võimalusel 30 päeva jooksul käesoleva kirja saamisest. 

 

Tänan Teid veel kord väga hea koostöö eest.    

 

 

Lugupidamisega 
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Nele Parrest 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik 

õiguskantsleri ülesannetes 

 

 

Lisa: järelkontrollkäigu kokkuvõte 8 lehel 1 eks 
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