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Kollektiivne pöördunune iseseisva plirivalve taastamise asjus

Lugupeetud Tarmo Köuts ja Ulo Vooglaid
Täname teid kollektiivse poOrdumise eest iseseisva piirivalve taastamise asjus, mules
väljendatakse muret pifride kaitsmise ja valvamise vOimekuse pärast ning soovitakse
taastada eraldi tegutsev piirivalveasutus.
Oiguskomisjon arutas tele pOördumist oma istungitel 27. aprillil ja 5. mail käesoleval aastal.
Istungitel osales pOOrduj ate kontaktisik viitseadmiral reservis Tarmo KOuts, kes tutvustas
komisjonile pOördumist ja osales aruteludes. Oiguskomisjoni 5. mai istungil osalesid
siseminister Hanno Pevkur, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika
asekantsler Raivo Küüt, Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonnajuhataja Rando
Kruusmaa, Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonnajuhataj a asetäitj a Janek Mägi,
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Kaitseministeeriumi
kaitseplaneeñmise asekantsler Jonatan Vseviov, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold
Sinisalu ja Teabeameti peadirektor Rainer Saks.
Siseminister, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorja teised riigiasutuste esindajad andsid
komisjonile ülevaate riigipiiri valvamise vOimekusest ja vastasid pOOrdumises esitatud
kriitikale, tuginedes nende asutuste analüüsile. Sealjuures anti ülevaade pOhjustest, miks
politsei ja piirivalve ametkonnad ühendati, mis kasu see on toonud ning milline on
hetkeseis. Tutvustati piirivalve too pöhikomponente, juhtimismudelit, koosseisu ning
tasustamisega seotud andmeid, samuti piirivalvurite varustusega seonduvat
jne. Siseminister andis ülevaate ka Vabariigi Valitsuse tOOplaanis olevatest kavatsustest
piiñvalve valdkonnas, arvestades pun valvamise vajadusi. Politsei- ja Piirivalveameti
peadirektor Elmar Vaheri ettekandes kajastus muuhulgas tegevus idapiiril fling merel,
samuti piirialane koostöö teiste riikidega. Samuti vastati kornisjoni liikmete küsimustele.
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Arutelude tulemusena toetab Riigikogu öiguskomisjon 2010. aastal loodud ühendameti
edasiarendamist, kuna piirivalvurite ja politseinike jätkuv koostöö ühise juhtimise all on
komisjoni hinnangul pañm viis tugeva plirivalve ja korrakaitse fling seeläbi riigijulgeoleku
tagamiseks. Lisaks piiñkaitsele ja piiriñkkumistele reageerimisele on sama oluline tagada
riigisisene menetlus ôigusrikkuj ate välj aselgitamiseks j a vastutusele vötmiseks.
Samas leiab komisjon, et Pohtsei- ja Piirivalveameti arendamisel tuleb veelgi tôhustada
ühtset juhtimist, parandada politsei ja piirivalve vahelist koostööd, et organisatsioon oleks
tugev nii korrakaitseliste kui ka piirivalve ülesannete täitmisel, parandada rahastamist
teatud piirivalve valdkondades fling tagada inimeste väljaöpe ja vördselt head
toötingimused nii piirivalvuritele kui ka korrakaitsjatele.
Eriti oluliseks peab komisjon Euroopa Liidu valispiiri kontrollimist ja piiriala
valjaehitamist, mis on riigi julgeoleku seisukohast esmatähtis. Samuti peab komisjon
vajalikuks Euroopa Liidu välispiiri valvamise töhustamist veealadel ja piiriala kiirendatud
väljaehitamist maismaal, mis on riigi seisukohast ülitähtis.
Lisaks märgime, et Riigikontrollis valmib 2016. aasta alguses audit ,,Politsei- ja
Piirivalveameti Uhendamise tulemuslikkus j a väljavaated edaspidiseks”, milles antakse
hinnang, kuidas on Politsei- ja Piirivalveameti ühendasutuse moodustamine ja toimunud
reformid möjutanud asutuse pôhieesmärkide täitmist. Riigikontroll on juba teatanud, et
audit aitab vaadelda Uhendasutuse loomist igakülgselt ja tasakaalukalt, vältides
hetkekonjunktuuñst ja välisest survest lähtuvat rutakust fling läbimötlematust.
Tuginedes komisjoni aruteludele ja komisjonile esitatud teabele ei toeta komisjon iseseisva
piiñvalveasutuse taasloomist ega nöustu esitatud ettepanekuga. Oiguskomisjoni hinnangul
puudub kindlus, et Politsei- ja Piirivalveameti lahutamine eraldi ametkondadeks piirivalvet
tugevdaks.
Komisjonlahendas pöördumise Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse § 152’s punkti 6 alusel
ja käsitleb ka edaspidi neid aruteludes tôstatatud küsimusi. Riigikontrolli auditi valmides
arutab Riigikogu ôiguskomisjon uuesti Politsei- ja Piirivalveameti toimimise küsimusi ja
kujundab selle suhtes seisukoha.
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