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Täname Teid 10.10.2011. a siseministrile saadetud kirjaliku küsimuse eest. Vastuseks Riigikogu
liikme Hr Jevgeni Ossinovski poolt kirjalikult esitatud küsimustele, mis käsitlevad määratlemata
kodakondsusega laste vanemate teavitamist lastele Eesti kodakondsuse taotlemise võimalustest,
anname Teile teada järgnevat.
1. Kui palju maksab Politsei- ja Piirivalveameti poolt kodakondsuse seaduse § 13 lõikes 4
nimetatud laste vanematele suunatud teavituskampaania Eesti kodakondsuse saamise
võimaluste tutvustamiseks?
Määratlemata kodakondsusega laste vanemate teavitamiseks lapsele Eesti kodakondsuse
taotlemise võimalustest ei ole Politsei- ja Piirivalveametis (kuni 31.12.2009 Kodakondsus- ja
Migratsiooniametis) kasutatud lisaressurssi, vaid nimetatu on osa ametnike põhitööst (isikute
nõustamine ja taotluste menetlemine) ja seda tehakse vastavalt vajadusele. Seetõttu ei ole
võimalik ametnike palgakulust eristada teavitamisele kuluvat summat.
2. Mitu Politsei- ja Piirivalveameti spetsialisti tegelevad eelnimetatud teavituskampaaniaga
ning kui palju kulub aega ühekordseks nõustamiseks?
Valmisolek tegeleda määratlemata kodakondsusega laste vanemate teavitamisega lastele Eesti
kodakondsuse taotlemise võimalustest on igapäevaselt 153 ametnikul – 150 prefektuuride
kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduste ametnikul ja 3 Politsei- ja Piirivalveameti
kodakondsus- ja migratsiooniosakonna staatuse määratlemise büroo kodakondsustalituse
ametnikul. Keskmiselt kulub ühel ametnikul isiku ühekordseks suuliseks nõustamiseks umbes 10
minutit.
3. Kui paljusid alaealiste vanemaid on eelnimetatud kampaania raames teavitatud?
Teavitustegevuse käigus on kokku teavitatud 2 455 määratlemata kodakondsusega lapse vanemat.
Kirjaliku teavituse on saanud 1 691 lapse vanemad ja suuliselt on nõustatud 764 lapse vanemaid.
Aastatel 2008 – 2011 on Siseministeeriumi poolt tellitud ja jagatud valdadele,
perekonnaseisuametitele ning politseiasutustele ja Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (alates
01.01.2010. a Politsei- ja Piirivalveamet) ligikaudu 25 000 Eesti kodakondsuse taotlemist
tutvustavat eesti- ja venekeelset infovoldikut ligikaudse maksumusega 5 600 eurot. Lisaks
eelnevale on inimeste teadlikkuse tõstmiseks Eesti kodakondsuse taotlemise võimalustest tehtud
meediakampaaniaid, sealhulgas avaldatud artikleid eesti- ja venekeelsetes meediaväljaannetes ja
kasutatud reklaamriba.
Oluliseks sihtrühmaks on võetud nii vastsündinute kui ka 13–14-aastaste määratlemata
kodakondsusega laste vanemad. Samas kasutatakse iga võimalust, et teavitada kõiki 0–14aastaste laste vanemaid.
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a) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnike poolt koolides läbiviidud infotunnid
2008. a november – detsember viidi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnike poolt läbi
infotunnid vene õppekeelega koolides. Infotundides jagati Eesti kodakondsuse eeliseid
tutvustavaid infovoldikuid ning selgitati erinevatele vanuserühmadele Eesti kodakondsuse
saamise võimalusi.
Kokku teavitati 61 vene õppekeelega kooli ning pakuti võimalust saada informatsiooni Eesti
kodakondsuse taotlemise kohta. 2008. a novembris – detsembris viidi läbi 28
kodakondsusteemalist vestlust ja loengut erinevatele vanuserühmadele. Ülejäänud koolide
juhtkonnad ei soovinud, et Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnikud koolis lastele
eelnimetatud informatsiooni jagaksid.
b) Siseministri allkirjaga määratlemata kodakondsusega laste vanematele saadetud teavituskirjad
2008. a novembris koostasid Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnikud statistilise analüüsi
määratlemata kodakondsusega isikutest vanusegruppide ja maakondade lõikes. Esmajärjekorras
keskenduti vanusegrupile 0-14. Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnikud kontrollisid kõigi
nimekirja kantud määratlemata kodakondsusega laste vastavust kodakondsuse taotlemise
tingimustele. Ning edastasid 1 570 lapse vanemale Eesti kodakondsuse saamise võimalust
tutvustava kirja. Käesoleval ajal toimub eeltöö sarnaste kirjade saatmiseks eelkõige 13–14aastaste määratlemata kodakondsusega laste vanematele.
c) Personaalne teavitamine lapse sünni registreerimisel lapsele Eesti kodakondsuse saamise
võimalustest
2008. aasta veebruaris alustasid Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnikud koostöös
perekonnaseisuametnikega määratlemata kodakondsusega laste vanemate teavitamist lapse sünni
registreerimisel, et neil on võimalus taotleda oma lapsele lihtsustatud korras Eesti kodakondsust.
Sünni registreerimisel antakse vanematele Eesti kodakondsuse taotlemist tutvustav infovoldik ja
nende soovil nõustab Politsei- ja Piirivalveamet (varasemalt Kodakondsus- ja Migratsiooniamet)
neid hiljem personaalselt. Nimetatud teavitustegevus on saanud lapsevanematelt positiivse
tagasiside ning andnud häid tulemusi, sest enamik vanemaid on asunud oma äsja sündinud lapsele
taotlema Eesti kodakondsust.
01.02.2008 – 01.09.2011 oli perekonnaseisuametnike poolt Politsei- ja Piirivalveametile
(varasemalt Kodakondsus- ja Migratsiooniamet) esitatud 764 teadet vastsündinud määratlemata
kodakondsusega laste vanemate kohta, kes on huvitatud individuaalsest nõustamisest. Kõigi
soovijatega on ühendust võetud ning selle tulemusel asus oma lapsele Eesti kodakondsust
taotlema 572 isikut, kellest 561 on juba saanud Eesti kodakondsuse ja 55 lapsele on taotletud
elamisluba. Kui vanem ei ole aasta jooksul asunud oma lapsele Eesti kodakondsust või
elamisluba taotlema, teavitatakse teda uuesti kohustusest taotleda oma lapsele Eesti kodakondsus
või elamisluba.
d) Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuride kodakondsus- ja migratsiooniosakonna ametnike
teavitustegevus
Alates 2009. aastast toimub paralleelselt vanemate teavitamisega lapse sünni registreerimisel
pidev teavitustöö prefektuuride teenindustes, kus klienditeenindajad, kes omavad vastavat
ettevalmistust, nõustavad teenindusse pöördunud määratlemata kodakondsusega isikuid,
selgitades, kuidas neil on võimalik taotleda endale ja oma lastele Eesti kodakondsust.
01.01.2009 – 01.09.2011 on prefektuuride teenindustesse esitanud välismaalaste passi taotluse
kokku 38 764 isikut, neist:
Põhja Prefektuuris – 11 236 taotlust
Ida Prefektuuris – 22 977 taotlust
Lõuna Prefektuuris – 3 668 taotlust

3(3)
Lääne Prefektuuris – 883 taotlust
Nimetatud isikud elavad Eestis elamisloa alusel, on määratlemata kodakondsusega ning
pöördusid prefektuuri sooviga saada uut välismaalase passi enamasti selle kehtivusaja lõppemise
tõttu.
Kõigile nimetatud isikutele pakuti välismaalase passi taotluse vastuvõtmisel ka täiendavalt
võimalust saada kohapeal või hiljem põhjalikumalt teavet Eesti kodakondsuse taotlemise
võimaluste kohta.
Ajavahemikul 01.01.2009 – 01.09.2011 kasutasid pakutud võimalust personaalseks nõustamiseks
prefektuuride teenindustes kokku 1 918 isikut, neist:
Põhja Prefektuuris – 827 isikut
Ida Prefektuuris – 190 isikut
Lõuna Prefektuuris – 501 isikut
Lääne Prefektuuris – 400 isikut
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
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