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Tähtajaline elamisluba töötamiseks

• Eestis lühiajaliselt viibival või tähtajalise elamisloa alusel elaval 
välismaalasel on võimalus töötada Eestis ka renditöötajana
kasutajaettevõtte juures. 

• Elamisloa töötamiseks saanud välismaalane võib töötada 
samaaegselt mitme tööandja juures tingimusel, et algse 
töötamiseks antud elamisloa tingimused on täidetud. Muid 
täiendavaid nõudeid enam ei ole.

• Elamisloa taotlemiseks vajalik Töötukassa luba  ei ole enam 
isikuline ja Töötukassa võib ettevõttele anda loa ühe või mitme
töökoha täitmiseks.



Tähtajaline elamisluba töötamiseks

• Tähtajalise elamisloa töötamiseks võib anda ilma Töötukassa 
loa nõuet ja palgakriteeriumi nõuet täitmata, kui 
välismaalane on omandanud Eestis kõrghariduse 
rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes, 
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel 
põhinevas õppes, magistriõppes või doktoriõppes.

• Laienes asutuste ring, kes saavad tuua teadlasi lihtsustatud 
korras Eestisse tööle. 



Tähtajaline elamisluba töötamiseks

• Loodud on võimalus anda tähtajaline elamisluba 
töötamiseks ilma Eesti Töötukassa loa nõuet täitmata 
töötamiseks valdkonnas, milles on Eestis vaja vähendada 
tööjõupuudust. Valdkondade loetelu võib kehtestada 
Vabariigi Valitsus 2 aastaks korraldusega. 

• Tippspetsialisti (töötasu vähemalt 2-kordne Eesti keskmine 
brutopalk) tööle võtmisel ei nõuta, et äriühing peab olema 
Eestis registreeritud vähemalt 12 kuud, kui äriühingu 
emaettevõtja on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja 
emaettevõtja käive aastas on vähemalt 10 miljonit €. 



Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks

• Tähtajalise elamisloaga ettevõtluseks välismaalasel ei ole 
enam Eestis töötamiseks piiranguid ega erisusi.

Eestist eemalviibimise registreerimine

• Eestist eemalviibimist on võimalik registreerida ka juhul, kui 
välismaalane kavatseb viibida ajutiselt välisriigis 
ettevõtlusega tegelemise eesmärgil.

• Üldjuhul peab välismaalane viibima Eestis vähemalt 183 
päeva aasta jooksul. Eestist eemalviibimise võib 
registreerida kuni 2 aastaks korraga ja seda saab pikendada 
kuni 2 aasta võrra korraga.



Üleminekuperiood 

uue elamisloa saamiseks

• Välismaalasel, kelle tähtajaline elamisluba lõppeb tähtaja 
saabumisel, on ajutine Eestis viibimise õigus reeglina 
järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise 
päevast arvates. 

• Tähtajalise elamisloaga õppimiseks või töötamiseks 
teadlasena või õppejõuna kehtivusaja lõppemise korral on 
välismaalasel ajutine viibimisõigus järgneva 183 päeva 
jooksul.



Tähtajaline elamisluba püsivalt 

Eestisse elama asumiseks

• Elamisloa püsivalt Eestis elama asumiseks võib anda, kui isik 
on Eestis püsivalt elanud 5 järjestikuse aasta jooksul 
vähemalt 3 aastat, ta on hästi kohanenud ja tema senine 
tegevus on olnud kooskõlas talle antud elamisloa andmise 
eesmärgi ja tingimustega.

• Isiku suhtes, kes on omandanud Eestis kõrghariduse 
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel 
põhinevas õppes või magistri- või doktoriõppes, ei 
kohaldata eelnevalt Eestis elamise nõuet.

• Tähtajalise elamisloa püsivalt Eestis elama asumiseks võib 
anda kuni 5 aastaks ja seda saab pikendada kuni 5 aastaks 
korraga. 



Tööandja kohustused

• Tööandja on kohustatud kontrollima, et tema juures töötaval 
välismaalasel oleks Eestis viibimiseks ja töötamiseks õiguslik 
alus.

• Tööandjal on keelatud sõlmida lepingut töötamiseks 
välismaalasega, kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks 
või töötamiseks.

• Tööandja on kohustatud lõpetama lepingu välismaalasega, 
kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks või töötamiseks.

• Tööandja on kohustatud säilitama välismaalase töötamise ajal 
ja kümme aastat pärast välismaalase töötamise lõpetamist 
koopiaid andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad 
välismaalase Eestis töötamise õigusliku aluse olemasolu tema 
töölevõtmisel ja töötamise ajal. 



Muud olulisemad muudatused

• Tööandjal ei ole teavitamiskohustust andmete osas, mis ta 
on registreerinud TÖR-is.

• Muutusid lühiajalise Eestis töötamise registreerimise ja 
elamisloa menetluses kasutusel olevad ankeedid ja 
lisadokumentide loetelud. 

• Tööandjad ja õppeasutused peavad alates 01.01.2016 
edastama elamisloa menetluses kutse ise otse Politsei- ja 
Piirivalveametile kas posti (Pärnu mnt 139, Tallinn 15060) 
või emaili teel (ppa@politsei.ee) ning elamisloa taotlejal ei 
pea kutset kaasas olema taotluse esitamisel.



Tähtajalised elamisloa otsused 

rändeliikide lõikes aastatel 2010-2015



Aitäh!

• Eva Lillemäe

• eva.lillemae@siseministeerium.ee

• 612 5079


