
Vastavalt konsulaarseadusele on konsulaarteenus avalik teenus, mida 
konsulaarametnik, konsulaarsekretär ja aukonsul osutavad õigusaktide 
kohaselt. 

Mõned näited konsulaarteenustest: Eesti passi ja ID-kaardi taotluse 
vastuvõtmine ja dokumendi väljastamine; e-residendi kaardi väljastamine; 
kodanike välisriiki registreerimine; elamisloa taotluse edastamine, 
elamisloakaardi väljastamine; dokumentide legaliseerimine; dokumentide 
tellimine ja edastamine; korduva perekonnasündmuse tõendi väljastamine 
pereregistrist ja perekonnasündmuse andmehõive pereregistrisse; digi-ID 
kaardi taotlemine ja väljastamine; lennu- ja laevalubade vahendamine jmt. 
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Ülevaade
Konsulaartoiminguid tehakse 36 riigis 40 välisesinduses. Lisaks osutavad 
konsulaarteenuseid aukonsulid, keda Eestil on 85 riigis kokku ligi 200. 
2020. aastal tegid välisesindused, välisministeerium (konsulaar- ja 
seireosakond) ja aukonsulid kokku 76 899 konsulaartoimingut 
(konsulaarteenused ja konsulaarabi). Aukonsulite osakaal 2020. a 
konsulaartoimingutest oli 7,5% ehk 5740 toimingut.


Konsulaartoimingud kokku

Välisesindused/VM

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019008?leiaKehtiv


2020. aasta märtsis käivitus kaugtõestamise teenus, mida on võimalik 
saada Helsingi, Stockholmi, Brüsseli, Riia ja Londoni saatkondades e-Notari 
iseteenindusportaali kaudu. Kaugtõestuse teenust osutab Eesti notar 
videosilla vahendusel. Teenuse saamiseks tuleb e-Notari iseteeninduses 
broneerida aeg, valida notar ning sellelt notarilt kinnituse saamisel tulla 
broneeritud ajal välisesindusse. 


2020. aastal käivitati SARS-CoV-2 viiruse pandeemia tõttu projekt „Passid 
posti teel“, mis võimaldas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori 
korralduse alusel Eesti passide väljastamist välismaal elavatele Eesti 
kodanikele turvalise postiteenuse kaudu. Ajavahemikus 
25.03.2020–17.05.2020 väljastas Välisministeerium posti teel 534 passi 
ning saatkonnad 53 passi. „Passid posti teel“ projektiga on jätkatud sügisel 
ning seda võimalust kasutatakse hetkel Austraalias ja Ameerika 
Ühendriikides ning erandjuhtudel ka teistes riikides.



28.12.2019 jõustusid konsulaarseaduse muudatused, mille kohaselt anti 
konsulaarsekretäridele õigus väljastada isikut tõendavaid dokumente. See 
muudatus võimaldab vähendada konsulite tehnilist töökoormust.
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Konsulaarteenuste pingerida

Kõige nõutum konsulaarteenus on isikut tõendavate dokumentide 
taotlemine ja kättesaamine: 2020. aastal tehti 17 623 toimingut seoses 
passiga ja 13 594 toimingut ID-kaardiga (arvesse võetud nii taotluste 
vastuvõtt kui väljastus). Eelmisel aastal tehti 20 058 toimingut passiga ning 
13 019 toimingut ID-kaardiga. Populaarsuselt teisel kohal on toimingud 
e-residendi digitaalsete isikutunnistustega, mida 2020. aastal tehti 11 666 
ning 2019. aastal 14 778. Võrreldes 2019. aastaga on e-residendi kaartidega 
tehtud toimingute arv kahanenud 21% võrra.


Projekt “Passid posti teel” võimaldab Eesti välisesindustel saata 
kodanikele passe kontaktivabalt, pakkudes seeläbi suuremat paindlikkust.

Kaugtõestamine võimaldab notari ja kliendi vahel loodud 
videosilla kaudu notariaalseid toiminguid teha.
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Konsulaarabi

Ennetustegevuse peamine fookus oli informatsiooni edastamine 
SARS-CoV-2 pandeemia tõttu rakendatud liikumispiirangute ja muude 
viiruse ohjamiseks võetud meetmete (testide tegemine, eneseisolatsiooni 
jälgimine jms) kohta eri riikides. Traditsiooniliste meediakanalite kõrval 
täitsid olulist rolli veebileht Reisi Targalt ning veebikonsuli Facebooki 
lehekülg, millel on enam kui 8700 jälgijat.


Ennetus ja nõustamine

Konsulaarabi juhtumite arvu vähenemine on tingitud üldisest reiside arvu 
vähenemisest SARS-CoV-2 pandeemia tõttu.

Eesti kodanikud on saanud konsulaarabi (asendusdokumendi kadunud 
passi või ID-kaardi asemele) Euroopa Liidu teiste liikmesriikide 
saatkondadest kuuel korral. Eesti on teiste liikmesriikide kodanikke 
asendusdokumentide väljastamisega aidanud samuti kuuel korral.

Kasvav trend konsulaarabi valdkonnas on piirülesed lastekaitsejuhtumid, 
kus enamjaolt on tegu lapserööviga (üks vanem viib lapsed teise vanema 
nõusolekuta välisriiki), hooldusõiguse üle peetavate vaidlustega ning laste 
väärkohtlemise teemaga. Lastekaitsejuhtumite lahendamine toimub 
koostöös pädevate Eesti asutustega (Justiitsministeerium ja 
Sotsiaalkindlustusamet).
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Abi kinnipeetule

Konsulaarabiga seotud toiminguid tehti 2020. aastal 955 korda, 
aukonsulite vahendusel tehti neist 115. See tähendab, et iga päev sai alguse 
kaks kuni kolm uut konsulaarabi juhtumit. Suurem osa juhtumitest (67%) 
on seotud reisidokumendi kaotusega.

https://reisitargalt.vm.ee/
https://www.facebook.com/veebikonsul/


64% kõnedest ööpäevaringsele hädaabiliinile puudutasid 
konsulaarvaldkonda. Kõnede arv kasvas 2020. aastal 250% 
võrra.

Toimus ka tavapärane ennetustegevus reisidokumentide, reisiinfo, 
kindlustuse ja reisile registreerumiste osas. Terve aasta jooksul 
(1.09.2019–1.09.2020) näidati Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalide 
suurtel ekraanidel animaklippe, mis käsitlesid reisidokumentide kehtivust, 
reisikindlustust ja reisile registreerumist. Need lisati ka erivajadustega laste 
põhikooli loodusõpetuse digiõpikusse. 



Oluliseks kiireloomulise info edastamise kanaliks on Välisministeeriumi 
ööpäevaringne hädaabiliin +372 5301 9999, kus aasta jooksul vastati 4246 
kõnele, millest 64% puudutasid konsulaarvaldkonda. Võrreldes 2019. 
aastaga on kõnede arv kasvanud märkimisväärse 250% võrra. Kõige 
intensiivsem helistamise periood oli 2020. aasta kevadel, mil SARS-CoV-2 
pandeemia esimene laine põhjustas ulatuslikku lennuliikluse sulgemist ning 
inimesed vajasid operatiivset infot Eestisse naasmiseks.	








Positiivse trendina võib välja tuua lühiajaliste reiside registreerimise kasvu 
Välisministeeriumi veebilehel või läbi mobiilirakenduse. 2020. aasta 
augustiks, mil pandeemia esimene laine oli läbi ning reisimine taastunud, 
kasvas registreerunute arv eelmise aastaga võrreldes 50% võrra. Sügisel 
saabunud pandeemia teise lainega vähenes nii välisreiside kui 
registreerunute arv.  



2020. aasta jõulude eel oli taas märgata registreerumiste kasvu, mis oli 
seotud ajutise otselendude keeluga Suurbritanniast. Registreerunutega 
võeti ühendust, et täpsustada nende hädavajadust naasta Eestisse ning 
koostöös Lätiga toimus pühade järel erilend Londonist Riiga ja sellele 
järgnes soovijate arvu rohkuse tõttu täiendav lend Londonist Tallinnasse. 
Lendudega võimaldati Suurbritanniast lahkuda Eesti, Läti ja Leedu elanikel 
ning Balti riigid eraldasid mõlemal lennul üksteisele kindla arvu kohti. 
Registreerimise tõusev trend näitab, et inimesed on hakanud väärtustama 
reisimise turvalisust ning näevad Välisministeeriumis partnerit reisil 
tekkinud ettenägematute olukordade lahendamisel.



2020. aasta suvel läks eetrisse 14-osaline reisisari „Kaks kanget Jaapanis“, 
kus igas osas anti mõni turvalise reisimisega seotud nõuanne ning külastati 
Eesti saatkonda Tokios, kus mängiti näitlikult läbi kõige enam aset leidev 
hädaolukord – reisidokumendi (passi) kadumine. Anti põhjalikumalt nõu, 
mida sellisel puhul teha ja kuidas olla võimalikult hästi välismaareisiks 
valmis.




Eesti kodanikud saavad lihtsustatult (kas viisavabalt, e-viisaga või kolmanda 
riigi piiril viisat taotledes) reisida 179 riiki.



Reisimine välismaale


2021. aasta jaanuari seisuga on Eesti sõlminud esinduslepingud viisade 
väljastamiseks 18 Schengeni liikmesriigiga. 

Eestit esindavad viisade väljastamisel 18 riiki - Austria, Belgia, Hispaania, 
Holland, Itaalia, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari – kokku 106 
riigis.

Eesti esindab viisade väljastamisel kuut riiki - Hollandit, Leedut, Lätit, 
Soomet, Rootsit ja Taanit kuues riigis. Lisaks esindab Eesti ajutiselt (alates 
22.10.2020) Poolat Valgevenes.



Viisaesinduslepingud

Viisataotluste koguarv

Viisataotlusi menetletakse 22 välisesinduses 20 välisriigis. 








Selllist järsku langust vastuvõetud viisataotluste arvus põhjustasid 
pandeemiaga seotud reisipiirangud, mille Eesti valitsus kehtestas märtsis. 
Seetõttu peatati sisuliselt Schengeni ning Eesti pikaajalise viisa taotluste 
vastuvõtmine välisesindustes ning välise teenuseosutaja viisakeskustes 
Schengeni ja pikaajalisi viisasid väljastati erandjuhtudel kolmandate riikide 
kodanikele, kellel lubati valitsuse korralduse kohaselt Eestisse siseneda. 




2020. aastal võeti vastu 33 389 viisataotlust, mis moodustab vaid 21% 

eelmise aasta taotlustest.
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