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Mis on ajutine kaitse? Ajutine kaitse on aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja 
nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikel  

Mida ajutine kaitse inimesele annab? Ajutise kaitsega saab Ukraina kodanik, Ukrainas 
rahvusvahelise kaitse saanud inimene ja tema pereliikmed sarnased õigused Eesti elanikega. 
Näiteks ligipääsu sotsiaalteenustele ning õiguse töötada ja haridust omandada. Samuti kaasneb 
sellega vabalt liikumise õigus Euroopa Liidus. 

Kes saavad ajutist kaitset taotleda? Ajutist kaitset saavad taotleda need Ukraina kodanikud  ja 
nende pereliikmed, kes saabusid Eestisse alates 24. veebruarist. Samuti mõne teise 
kodakondsusega inimesed, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline kaitse ja nende pereliikmed, kes 
saabusid Eestisse alates 24. veebruarist.  

Ajutine kaitse ei laiene Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele, kes elasid või viibisid Eestis 
enne 24.02.2022. Neile kodanikele kehtib endiselt PPA otsus, mis võimaldab ajutiselt Eestis 
viibida, isegi kui muud viibimisalused (nt viisavabadus või viisa) on lõppenud. 

Kaua ajutine kaitse kestab? Ajutine kaitse kehtib üks aasta. 
 
Kas ajutise kaitse taotlemine on kohustuslik? Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik. 
Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ka ilma ajutist kaitset taotlemata. 

Mis saab siis, kui inimesel ajutine kaitse lõpeb? Ukraina kodanikel ja nende lähedastel on 
võimalik ajutist kaitset pikendada juhul, kui sõjaolukord Ukrainas jätkub. Samuti on võimalik 
taotleda viibimist ja elamisluba muul alusel. 

Kus saavad Ukraina kodanikud ja nende lähedased ajutist kaitset taotleda? 
Ajutist kaitset saab taotleda PPA teenindussaalides. Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt 
broneerida aeg https://broneering.politsei.ee/. Broneeringu tegemisega aitab ka infotelefon 
612 3000.  
 
Aegu ajutise kaitse taotlemiseks saab broneerida: 
Tallinnas: Tammsaare ja P. Pinna teenindussaalis 
Tartu politseijaoskond 
Jõhvi politseijaoskond 
Rakvere politseijaoskond 
Pärnu politseijaoskond 

Teeninduste asukohad: https://www.politsei.ee/et/asukohad/teenindused  
 
Samuti planeerib PPA luua mobiliised menetluspunktid majutuskohtadesse, kus Ukrainast 
saabunud sõjapõgenikud viibivad. Infot selle kohta saab majutuskohtades kohapeal.  
 
Kas enne ajutise kaitse taotlemist peab inimene midagi tegema? 
Ajutise kaitse taotluse esitamiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg 



https://broneering.politsei.ee/. Eelnevalt soovitame täita taotlusankeedi kõikide pereliikmete 
kohta ja võta kaasa isikut tõendavad või muud dokumendid (nt sünnitunnistus). Ankeedid on 
kättesaadavad vastuvõtupunktides, majutuskohtades ja teenindussaalides. 

Kuidas käib ajutise taotlemise protsess?  
Ajutise kaitse taotlejast tehakse teeninduses või mobiilses menetluspunktis dokumendifoto ja 
võetakse sõrmejäljed. Inimeselt võetakse vastu ajutise kaitse taotlus ja elamisloakaardi taotlus. 
Üldjuhul tehakse kaitse andmise otsus koheselt.  

Millise aja jooksul peab ajutist kaitset taotlema? Ukraina kodanikel ei ole kohustust ajutist 
kaitset taotleda, neil on õigus Eestis viibida PPA otsuse alusel ka ilma ajutise kaitseta.  

Milliseid dokumente läheb ajutise kaitse taotlemiseks vaja? Ajutise kaitse taotlemiseks tuleb 
võtta kaasa isikut tõendavad või muud dokumendid, näiteks sünnitunnistus. Juhul, kui 
dokument puudub, tuleb enne ajutise kaitse taotlemist võtta ühendust Ukraina saatkonnaga, 
kes väljastab Ukraina kodanikele isikut tõendavate andmetega sertifikaadi. 
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