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Siseminister: Priit Kama senine töö on võrreldav Augeiase tallide puhastamisega  

Siseminister Ken-Marti Vaher võrdleb intervjuus Eesti Päevalehele ja AK-le PPA peadirektori 

kandidaati Priit Kama Heraklesega, kes ööpäeva jooksul Augeiase tallid puhastama pidi.  

Kas Priit Kama kandidatuur PPA peadirektori kohale on tänaseks otsustatud ja te esitate ta? 

Hindamiskomisjon on Kama kandidatuuri välja valinud. Täna on minu eesmärk pidada 

konsultatsioone parlamendierakondadega ja otsuse kandidaadi esitamise kohta teen ma mõne aja 

pärast. Järgmine nädal on ka riigikogu vaba nädal. Seadus näeb ette õiguskomisjoni arvamuse 

andmise, nii et paratamatult on mõni nädal aega. Seega saame sellest rääkida märtsi keskpaigas.  

Riigikogu õiguskomisjon ei olnud sellel nädalal valmis võtma Kama kandidatuuri arutelu  

erakorralisena päevakorda. Kas te saate õiguskomisjonilt oma kandidaadile heakskiidu? 

Selle kommentaari peab andma õiguskomisjoni esimees, mida täpsemalt need hääletused tähendavad. 

Aga tean, et parlamendierakonnad soovivad kandidaadiga tutvuda, kuulda tema seisukohti. Tutvuda 

tema kui isikuga. See on oluline ja seda tuleb kindlasti parlamendierakondadele võimaldada. Ma viin 

hea meelega need kohtumised ja konsultatsioonid läbi. Minu hinnangul on tegemist väga kogenud ja 

tubli riigiametnikuga, keda tulebki parlamendi liikmetele avada, et nad saaksid rohkem tunda teda kui 

isiksust ja seisukohti ning vähem keskenduda kuulujuttudele.  

Kui õiguskomisjon ei anna heakskiitu, siis ka te sellest hoolimata viite Kama kandidatuuri 

valitsusse? 

Minu kohustuseks on viia läbi konsultatsioonid parlamendis, rääkida erinevate inimestega ja arutada 

selle ettepaneku üle, mida on hindamiskomisjon teinud. Me tuleme selle teema juurde tagasi, kui ma 

olen saanud aru pidada parlamendi fraktsioonidega. 

Aga ikkagi – kui õiguskomisjon ei anna oma heakskiitu Kamale? 

Teen oma otsuse mõne aja pärast.  

Kas võib siis juhtuda, et võtate Kama kandidatuuri tagasi, aja maha ja lähete teisele ringile, seni 

jätkab PPA-s peadirektorina kohusetäitja?  

Ka sellest on täna vara rääkida. Meil on esitatud üks kandidaat ja konsultatsioonid tema osas käivad.  

Ma arvan, et saame rääkida sellest, mis juhtub kahe nädala pärast, täpselt kahe nädala pärast.  

Peaminister Andrus Ansip ei öelnud kolmapäeval riigikogus otseselt Kama kandidatuuri kohta 

midagi halba, küll kinnitas aga, et tema jaoks on esmane õiguskomisjoni seisukoht. Varem on 

Ansip otse öelnud, et kolm viimasesse vooru jõudnud kandidaati talle sobisid, üks neist eriti.  

Kõik kuus konkursil kandideerinut on ju väga head inimesed. Kõigi nende nimed on käinud 

ajakirjandusest läbi. Midagi pole teha, selline see tänane seis on. Igal inimesel on oma roll ja seda rolli 

peab ta täitma. Meie otsime täna tippjuhi rolli täitjat ja mitte mingil juhul pole ma nõus käsitlusega, et 



me nende inimeste osas anname negatiivse hinnangu, kes väljavalituks ei osutu. See devalveerib minu 

hinnangul igasuguseid avalikke konkursse üldse. Minu arvates on see täiesti vale suund. See tähendab, 

et me võtame inimestelt ära igasuguse innu avalikel konkurssidel osaleda. Kui need nimed tulevad 

välja, nagu on seekord juhtunud, siis inimesed võtavad seda justkui hinnanguna nende senisele tööle. 

Aga see pole kindlasti nii. See on täiesti vale käsitlus ja mul on väga kahju, et säärane sildistamine on 

toimunud. Need isikud on head oma ala spetsialistid, oma selgete rollide täitjad ja sellega pole antud 

mitte kellelegi kaugeltki mitte sellist hinnangut, mida on tahetud sildistada. Täna me otsime tippjuhi 

täitjat ja see pole lihtne ülesanne. Sest neid kandidaate pole ju väga palju tekkinud ka laias 

avalikkuses, kes siis võiks võtta nende 5500 inimese juhtimise enda peale.  

Ometi käis Kama nimi võimaliku PPA uue juhi kandidaadina läbi juba novembris kui Raivo 

Küüt teatas oma ametist lahkumisest. Kõik see jätab endiselt mulje, et konkurss oli 

fabritseeritud ja Kama oli algusest peale põhifavoriidiks. Just see – ja mitte Priit Kama isik kui 

selline - ongi siin kõige häirivam seik.  

See konkurss on väga ehedalt läbi viidud ning selle üheks näitajaks on kasvõi see, et ma võtsin kätte ja 

nägin vaeva selle nimel, et ühelt poolt täpsustada juhi kandidaadile seatud nõudeid seaduses ning neid 

ka laiendada. Ehk et tekitada ehedamat konkurssi kui varem. Nagu ma olen öelnud – vana seaduse 

järgi said ju konkureerida umbes kuni kümne ametikoha kandjad. See pole ju mingisugune konkurss! 

Võta siis A4 lehekülg ja hakka kriipse tõmbama! Aga me tegime seadusemuudatuse, mille eesmärk oli 

eheda konkurssi läbiviimine. Priit Kama on öelnud, et tema konkursil ei osale ja ta ka ei osalenud.  Ta 

on öelnud, et ta ei pidanud moraalselt õigeks kandideerida konkursil olukorras, kus ta on osaliselt ja 

veel täitmas temale poliitiliselt seatud ülesannet viia Jõhvi vanglate osakond, mis on väga suur 

ettevõtmine. See on olnud tema moraalne positsioon, mis on minu arvates väga austust vääriv – 

inimene pole teinud omalt poolt ühtegi sammu, mida oleks saanud tituleerida ei tema alluvate ega 

teiste poolt, et ta justkui põgeneks selle ülesande eest, mida ta on endale võtnud nö uue väljakutse 

peale.  

Olete te nõus - kõik oleks lihtsam, kui Kama olnuks nõus konkursil osalema? 

Loomulikult oleks kõik olnud siis võrratult lihtsam. Aga ta ei olnud.  

Te kutsusite teda ka ju ise konkursile.  

Jah, ma kutsusin.  

Ja põhjendas Kama teile toona oma keeldumist samuti nagu te nüüd kirjeldate ja nagu ta ka ise 

Päevalehele on öelnud? 

Täpselt nii. Ta ei pidanud seda moraalselt õigeks.  

Kui palju teda siis ikkagi nüüd tuli nö ära rääkida, et ta selle sihtpakkumise vastu võtaks? 

Ta on öelnud, et riigiametnikuna on ta valmis võtma väljakutset kui talle see antakse ning peetakse 

tema omadusi ja eeldusi sobivateks. Ta on öelnud, et igasugune otsus on nö hea otsus ja ta kaugeltki ei 

võta seda isiklikult, mida võib-olla mõned teised inimesed võtavad. Kama on valmis selle väljakutse 

enda õlgadele võtma. Ja nii palju kui mina aru saan, siis ta ei võta seda kaugeltki mingisuguse 

väljavõidetud õiguse või privileegina, vaid väga tõsise ja raske väljakutsena. Ta on nõus seda vankrit 

vedama. 

Siiski – tuli teda pikalt veenda? 



Hindamiskomisjon tegeles sellega. Komisjon tegi temaga ka mitu tundi kestnud põhjaliku intervjuu ja 

sealt ka hindamiskomisjoni veendumus kujunes.  

Kuidas te inimlikult arvate – miks ikkagi ollakse nii väga Priit Kama kandidatuuri vastu? Nii 

PPA-s, kõigis riigikogus esindatud erakondades, üksmeelne pole siinjuures ka teie koduerakond 

IRL.  

Olen kuulnud erinevaid kuulujutte ja teemaarendusi, mida on üles võetud. Ma julgen arvata, et 

tugevad ja otsusekindlad isiksused tekitavad alati vastandlikke tundeid. Arvan, et mingil kujul on see 

ka paratamatu. Tähtis on inimestel õppida Kama kui kandidaati ja isikut rohkem tundma. Olen samas 

kuulnud ja ka lugenud väga toetavaid ja väga tõsiselt Kamale positiivseid hinnanguid andvaid 

seisukohti, mida on teinud eelkõige tema endised ülemused aga näiteks ka Eesti kristlike ringkondade 

esindajad, kus Priit Kama on pikka aega olnud aktiivne liige ja üks juhtfiguure. Vabandust, aga kui 

vaimulikkond, kes on oma loomult leppimisele, sallivusele ja tolerantsile suunatud üldise hoiakuga, 

annab tema isiku suhtes ainult positiivseid seisukohti, siis on mul väga raske uskuda neid jutte, mis 

räägivad autoritaarsusest ja despotismist. Arvan, et see räägib  paljuski enda eest.  

Kui valitsus otsustab siiski mitte kinnitada Kama kandidatuuri, siis kas seote end selle otsusega 

ja astute tagasi või olete konstruktiivne ja hakkate uut kandidaati otsima? 

Ma olen alati konstruktiivne. Nagu ma algusest peale olen öelnud – eesmärk on leida sellele tõsist 

väljakutset pakkuvale organisatsioonile hea tippjuht. See on kogu selle protsessi läbiviimisel olnud 

minu ainukene eesmärk. Jah, ma võin möönda seda, et PPA juhi otsimine algusest peale sihtotsinguga, 

mida mitmed ka on soovitanud, oleks olnud kindlasti variant ja võib-olla ka minu isiklik eelistus aga 

ma läksin avaliku konkursi peale mitte erilist kõhklust omades, kuna see pretsedent on selle sama 

valitsuskoalitsiooni poolt loodud 2009. aastal toonase siseministri kohusetäitja Rein Langi poolt. 

Selletõttu see avalik konkurss ka läbi viidi. Loomulikult sihtotsinguga inimese leidmine oleks 

tõenäoliselt olnud vast isegi lihtsam.  

Kisa oleks vähem olnud? 

Jah. Vähem emotsioone tekitav. Aga vabandust – ma olen lähtunud selle valitsuskoalitsiooni 

praktikast ja ma ei pidanud õigeks hakata seda muutma ja selgitama, miks varem on olnud avalik 

konkurss ja nüüd oleks siis olnud sihtotsing. See on see taust.  

Teile on kindlasti teada PPA töötajate üsna ühene vastuseis Kamale ja ettekäändeks tuuakse 

tema  autoritaarne käitumisviis.  

Kui Priit Kama asus justiitsminister Rein Langi palvel juhtima vanglateenistust, siis usun, et täpselt 

samasugused emotsioonid, kuulujutud ja kõik muu tuli ka vanglateenistuse seest - vanglateenistust 

pandi juhtima toonane justiitsministeeriumi halduse asekantsler, kes ei olnud kunagi 

vanglateenistusega kokku puutunud. Tänaseks on ta seitsme aastaga üles ehitanud kaasaegseima 

Euroopa vanglateenistuse, see on olnud väga raske töö. Sisuliselt Augeiase tallide puhastamine. Palju 

on kindlasti teha aga tänane vanglate ülesehitus, teenistus, läbimõeldus ja ka ressursiga katvus on 

hoopis teine kui see oli seitse aastat tagasi, kui Kama seda tööd alustas. Ta võtab kaasa oma 

juhtimiskogemuse pagasi. On selge, et kunagi ei ole ühegi organisatsiooni juhiks nö väljastpoolt 

kandidaadi toomine lihtne. Ükskõik, milline uus kandidaat see olema saab nö organisatsioonist 

väljastpoolt, on see kindlasti raske väljakutse. See saab olema positiivse enesekehtestamise aeg aga ma 

arvan, et tänasel PPA organisatsioonil on seda vaja. Tuletame meelde, miks me PPA peadirektorit 

üldse otsime - tänane peadirektor otsustas lahkuda ja selle põhjus on eelmisel aastal ilmnenud 



seaduserikkumised politseis endas. Ka see, et sisuliselt ju politsei juhtkonna korraldusi ei täidetud üle 

poole aasta ja sisuliselt info ei liikunud. Valdkonna juht, kes selle teema eest tegelikult vastutas, ei 

olnud väidetavalt teadlik kogu rikkumiste ahelast viimase hetkeni, kuni selleni, kui sellest räägiti 

ajakirjanduses.  

Arvan, et PPA-l on täna vaja värsket pilku kõrvalt, kindlasti selget juhtimiskogemust, 

juhtimisvõimekust ja me peame seda organisatsiooni viima edasi, sulatama organisatsiooni struktuuri 

sisemiselt kokku aga kõige tähtsam – loomulikult – täitma seadust.  

Nii et te väidate, et PPA vajaks Augeiase tallide puhastajat?  

Ma väidan seda, et igale omadusele ja eeldusele võime me läheneda negatiivses või positiivses mõttes. 

Toon näite. Võime positiivselt öelda, et inimene on selgrooga ja otsustuskindel. Need inimesed, kes 

aga tahavad pöörata selle negatiivi, ütlevad, et tegemist on kindlasti autoritaarse juhtimisstiiliga 

inimesega. Eks see on ikka mingil kujul vaataja silmades. Arvan, et otsusekindlus on sedavõrd suure 

organisatsiooni puhul oluline. Eestis on ainult üks organisatsioon PPA-st suurem – Eesti Energia. Me 

vajame ühemõtteliselt PPA juhiks mitte tipppolitseinikku vaid tippjuhti. Arvan, et konkreetsed 

eeldused ja omadused tippjuhile on strateegiline arusaam, suurema pildi nägemine ning kindlasti ka 

senised tegevus-ja töötulemused.  

Kritiseeritakse ka seda, et Kama on olnud aastast 1989. partei liige ja kui ta isegi sealt välja 

astub, et saada PPA peadirektoriks, ei muuda see üleöö tema poliitilist suundumust.  

2003. aastal kinnitati Eesti kohtusüsteemi ülemaks ja keda ta tänase hetkeni ka on Märt Rask, kes oli 

toona tegevpoliitik, kahekordne minister. Selle loogika järgi peaks riigikohtu esimees olema ka siis 

justkui politiseerunud. Ma julgeksin Priit Kama kohta öelda, et tegemist on 20 aastase staažiga 

riigiametnikuga. Kaugeltki mitte pole tegemist erakondliku kandidaadiga. Priit Kama 1989. Aastal, 

olles toona 18 aasta ja kolme nädala vanune, toona vabanemise alguses ja vabanemistunnete tulvil 

astus ühte kristlikku erakonda, kelle nimekirjas on ta sisuliselt tänase hetkeni. Mina ei tea temast 

ühestki poliitilisest aktiivsusest, ammugi ei saa me rääkida tema poliitilisest aktiivsusest jõuametkonna 

juhina, kellena ta on tegutsenud seitse aastat. Ta on olnud seitse aastat Eesti vanglateenistuse ülem, 

alluvaid üle 1600 ja ma arvan, et tegemist on hea kandidaadiga, tõelise riigiametniku ja riigi alamaga, 

kes on oma kogemusi justiitsministeeriumi valitsemisalas kogenud ja seda nii eraõiguse, 

karistusõiguse kui juhtimise valdkonnas.  


