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Pere 
1184/1662

40% ⬆
Töö/Ettevõtlus

1554/1937

25% ⬆
Õppimine
1211/1267

5% ⬆

Rahvusvahelise  
kaitse saajad 

120/35

71% ⬇
EL kodanikud

4119/4110

0.2% ⬇

Ränne Eestisse
2017/2018 RAHVUSVAHELINE KAITSE INTEGRATSIOON  

JA KODAKONDSUS

• Välismaalased, kes taotlevad Eestis 
elamisluba töötamiseks, peaksid 
viie aasta pärast täitma A2- eesti 
keeletaseme nõuet.

• Alates 2019. a saavad vähemalt 
viis aastat Eestis elanud 
isikud sõlmida keeleõppe 
lepingu, kohustusega osaleda 
keelekursustel ning sooritada 
eesti keele eksam B1- tasemel. 
Hiljemalt 1 aasta jooksul 
tuleb neil esitada taotlus Eesti 
kodakondsuse saamiseks. Riik 
hüvitab õppijale õppekulud 
ning keeleõppepäevadeks 
võetud õppepuhkuse kuni 20 
kalendripäeva.

• Integratsiooni Sihtasutus avas 
2019. a alguses Eesti keele maja.

• Tartu Ülikool koolitas õpetajaid, 
kuidas uussisserändajate lapsi 
paremini lõimida.

• Kaitse saajatele ja taotlejatele, 
kellel ei ole võimalik esitada oma 
haridusdokumente, pakutakse 
nüüd hariduskvalifikatsiooni 
hindamist.

• Anti välja teabelehed 17 keeles, 
mis tutvustavad kaitse saajatele ja 
taotlejatele Eestis elamise õigusi 
ning kohustusi.

• Töötukassa alustas teenusega 
„Minu esimene töökoht Eestis“, mis 
on abiks nii tööandjatele, kui kaitse 
saajatele. 

• Kaitse saajatele pakutakse 
võimalust õppida eesti keelt kuni 
300 tundi.

• Kohanemisprogrammi 
rahvusvahelise kaitse moodulit 
pikendati kuni kolme päevani 
(araabia, vene ja inglise keeles).

Kogu uuring leitav  
EMN Eesti kodulehel 

Statistika: PPA, Statistikaamet 

Lühiajaline töö
7 584/19 858

162% ⬆

emn.ee

EBASEADUSLIK TÖÖTAMINE,  
INIMKAUBANDUS JA TAGASIPÖÖRDUMINE

SEADUSLIK RÄNNE

• Võeti vastu ebaseadusliku töötamise 
ennetamise tegevuskava.

• Tutvustamaks Eestis töötamise 
võimalusi, anti välja mitmekeelsed 
infovoldikud.

• Lühiajalise töötamise registreerimata 
jätmise eest saab nüüd määrata 
sunniraha.

• Välismaalasest töötaja õiguste 
rikkumise eest saab keelata tööandja 
majandustegevust ning määrata 

rahatrahv kuni 32 000 eurot.
• Jõustus naistevastase ja 

perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise lepe ehk nn Istanbuli 
konventsioon.

• Eesti saab vajadusel väljastada 
Euroopa tagasisaatmise 
reisidokumenti.

• Rae vallas avati uus 
kinnipidamiskeskus kuni 123 
kinnipeetavale.

• Lühiajalise töötamise tähtaega 
pikendati kuni 365 päevani  
(enne 270 päeva).

• Lühiajaliselt saab hooajatöödel 
töötada kuni 270 päeva.

• Loodi aupair´na töötamise võimalus.
• Sisserände piirarvu alla ei arvata 

enam tippspetsialiste.
• Tudengid ja teadlased võivad peale 

õpingute lõppu riigis viibida kuni 
270 päeva (enne 183 päeva).

• Tudengid, kellel on teise LR poolt 
väljastatud elamisluba/viisa 
õppimiseks, võivad selle alusel 
Eestis õppida kuni 360 päeva.

• Karjäärinõustamise teenust 
pakutakse nüüd ka rahvusvaheliste 
spetsialistide elukaaslastele.

• EAS avas ühtse teenuskeskuse – 
Eesti Rahvusvahelise maja ning 
algatas IKT-sektori välisspetsialistide 
värbamise toetuse.

E-residendid TOP 3

Jaapan Venemaa
Föderatsioon

Hiina

Rahvusvahelise kaitse saajad TOP 3

Süüria Iraak Venemaa
Föderatsioon

Esmased elamisload TOP 3

Ukraina Venemaa
Föderatsioon

Valgevene

EL kodanikud TOP 3

Soome Läti Saksamaa

Eesti rahvaarv  
1. jaanuari 2019 seis 
Eesti kodanikud  
1 125 290 
EL kodanikud  
20 891  
Kolmandate riikide  
kodanikud  
104 680 
Määratlemata / märkimata  
73 959

Kokku 1 324 820

https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2019/06/emn-annual-report-on-migration-and-asylum-estonia-2018.pdf
http://emn.ee

