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Rändestatistika 2015-2019 ülevaatest 
leiab vastused järgmistele küsimustele: 

• Missugune on Eesti kodanike välja- ja tagasiränne?

• Kui palju Eesti kodanikke pöördus tagasi kodumaale?

• Kellele ja kui palju väljastati viisasid ja kui palju oli 
lühiajalise töötamise registreerimisi?

• Kes ja mis põhjustel tulid Eestisse elama? 

• Kuhu asusid välismaalased elama? 

• Kellele anti pikaajalise elaniku elamisluba ja alaline 
elamisõigus? 

• Kellele anti rahvusvahelist kaitset? 

• Kellest said Eesti kodanikud? 

• Kellest said e-residendid?

• Kui paljud välismaalased osalesid 
kohanemisprogrammis?

Ülevaate koostasid: 
Siseministeerium ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt. 

Kujundus: Agentuur La Ecwador

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks



SISSEJUHATUS
Käesoleva trükise eesmärk on anda ülevaade peamistest rände trendidest Eestis 
aastatel 2015-2019 ning selgitada rände erinevaid tahkusid. 

Eesti rahvaarv 2016-2020 (01.01 seisuga)

Allikas: Statistikaamet

Üha enam inimesi asub Eestisse elama, töötama või õppima ning järjest rohkem 
eestlasi pöördub ka tagasi Eestisse. Kui 2014. aastani oli rändesaldo veel negatiivne 
(vastavalt -733), siis alates 2015. aastast näitab rändesaldo positiivset trendi. 2019. 
aastal vähenes Statistikaameti andmetel loomuliku iibe tõttu (surmade arv ületas 
sündide oma) rahvaarv 1302 inimese võrra ning positiivse rändesaldo tõttu (Eestisse 
saabus elama rohkem inimesi kui siit lahkus) suurenes rahvaarv 5458 inimese võrra. 
Kokku kasvas Eesti rahvaarv 2019. aastal ligi 0,3%.

Rändesaldo
Allikas: Statistikaamet

2016. aastal võttis Eesti 
Statistikaamet kasutusele uue 

rahvaarvu arvutamise metoodika. Kui 
varem kasutati vaid rahvastikuregistri 

andmeid, siis nüüd mõõdetakse rännet 
residentsuse indeksi abil, mis hindab 

inimeste aktiivsust registrites ning annab 
selle põhjal hinnangu, kui tõenäoliselt oli 

inimese elukoht antud aastal Eestis. 

Eesti Statistika kvartalikiri.  
(Statistikaamet 2017)
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1. Eesti kodanike välja- ja 
tagasiränne 
Perioodil 2015-2019 ületas eestlastest väljarändajate koguarv (39 261) tagasipöör-
dujate koguarvu (38 822), kuid alates 2017. aastast on Eestisse naasnute arv suurem, 
kui siit väljarännanute arv. Seejuures on rändajad pigem mehed kui naised. Peamiselt 
on eestlased läinud Soome, Suurbritanniasse ja Saksamaale. Seejuures on Soome 
minejate arv püsinud Suurbritanniaga võrreldes viimastel aastatel ligi kümme korda 
suurem. Enim pöörduti tagasi Eestisse samuti Soomest, Venemaalt ja Suurbritanniast.  

Eestlaste väljaränne aastatel 2015-2019
Allikas: Statistikaamet

Kokku Naised Mehed

Kokku Naised Mehed Muutus tagasipöördumise kasuks

Eestlaste tagasipöördumine aastatel 2015-2019
Allikas: Statistikaamet

Kuhu minnakse? 
Eesti kodanike väljaränne, 2019

Kust tagasi pöörduti? 
Eesti kodanike tagasiränne, 2019
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Soome 1871

Suurbritannia 219

Saksamaa 165

Venemaa 159

Rootsi 118

Soome 2198

Venemaa 417

Suurbritannia 340

Rootsi 114

Saksamaa 104

Allikas: Statistikaamet
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2. Viisad
Ühtne Schengeni viisa (C-viisa) võimaldab liikuda kogu Schengeni alal kuni 90 
päeva 180 päeva jooksul.

Pikaajaline viisa (D-viisa) väljastatakse Eestis viibimiseks kuni kaheteistkümneks 
järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva. Pikaajaline viisa on siseriiklik viisa, 
mis annab õiguse liikuda kogu Schengeni alal kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Lühi- ja pikaajaliste viisade väljastamise  
TOP 5 reisi eesmärgi järgi, 2019:

2134

128 906

3087

122 427

7346

137 377

16 756

126 370

25 672

144 682

Pikaajaline viisa (D-viisa) Lühiajaline viisa (C-viisa)

KultuurÄrireis/lühiajaline 
töötamine*

Lähedaste 
külastamine

SportTurism

Eesti välja antud viisad aastatel 2015-2019
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Lühiajaline töötamine
Välismaalased, kes viibivad Eestis ajutiselt (näiteks viisa või viisavabaduse alusel), 
võivad Eestis töötada, kui töötamise õigus tuleneb vahetult seadusest, välislepingust 
või on lühiajaline töötamine tööandja poolt Politsei- ja Piirivalveametis enne tööle 
asumist registreeritud. Ainult lühiajalise töötamise registreerimine ei anna välismaa-
lasele alust Eestis viibimiseks. 

Lühiajalise töötamise saab üldjuhul registreerida kuni 365 päevaks 455-päevase 
perioodi jooksul. Lühiajalise töötamise hooajatööks saab registreerida kuni 270 päe-
vaks aasta jooksul. Alates 2014. aastast on lühiajalise töötamise registreerimiste arv 
järjepidevalt kasvanud, ületades 2019. a 30 000 piiri, mis on 30-kordne tõus võrrel-
des 2014. aastaga, mil tööandja sai hakata registreerima töötaja lühiajalist töötamist. 
Registreerimistest 83% olid mehed ja 17% olid naised.

Lühiajalise töötamise registreerimiste arv 2015-2019
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Valdkonnad, kuhu lühiajaline töötamine registreeriti, 
TOP 5, 2019 
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*D-viisa reisi eesmärk - lühiajaline töötamine lisandus 2019. a
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Ukraina, Venemaa, 
Valgevene, Moldova, IndiaD-viisa Venemaa, Valgevene, 

Hiina, India, KasahstanC-viisa

TOP 5 kodakondsused, 2019TOP 5 kodakondsused, 2019

Ehitus Töötlev 
tööstus

Põllumajandus, 
metsamajandus 

ja kalapüük

Muud 
teenindavad 
tegevused

Veondus 
ja laondus

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
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3. Kes tulid Eestisse elama? 
Tähtajaline elamisluba: Tähtajaline elamisluba on välismaalasele antav luba Ees-
tisse elama asumiseks. Tähtajalise elamisloa võib anda välismaalasele elama asumi-
seks abikaasa või lähedase sugulase juurde, õppimiseks, töötamiseks, ettevõtluseks, 
kriminaalmenetluses osalemiseks, kaaluka riikliku huvi korral, välislepingu alusel. 
Lisaks võib anda välismaalasele, kes on Eestis elanud vähemalt kolm aastat, elamis-
loa püsivalt Eestisse elama asumiseks. Tähtajaline elamisluba kehtib kuni 5 aastat ja 
seda on võimalik pikendada kuni 10 aastaks.

TOP 5 kodakondsused 2019. aastal

Esmakordsed 
tähtajalised 
elamisload

EL kodanike 
pereliikmete 
tähtajalised 

elamisõigused 

Elukoha 
registreerinud EL 

kodanikud

Ukraina 1930

Venemaa 1236

India 346

Valgevene 284

Nigeeria 232

Venemaa 27

Ukraina 13

Moldova 6

Määratlemata 6

Kanada 5

Läti 627

Soome 581

Saksamaa 558

Prantsusmaa 334

Itaalia 309

Tähtajaline elamisõigus: Euroopa Liidu kodanik omandab tähtajalise elamisõiguse 
kuni 5 aastaks, kui ta registreerib oma elukoha rahvastikuregistris. Tähtajaline ela-
misõigus pikeneb automaatselt 5 aastaks, kui Euroopa Liidu kodaniku elukoht on 
jätkuvalt Eestis registreeritud.

Euroopa Liidu kodaniku pereliikmed, kes on kolmanda riigi kodanikud1 ja soovivad 
Eestis elada, peavad taotlema tähtajalist elamisõigust ja selle pikendamist. 

Euroopa Liidu kodanikul ja temaga koos viibival perekonnaliikmel on õigus Eestis 
viibida kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel kuni 3 kuud elamisõigust registree-
rimata ja taotlemata.

2016 2017 2018 2019 2020

Kehtiva tähtajalise 
elamisloaga isikute arv 
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

24 438 24 660 25 487 27 737 30 917

Kehtiva EL kodaniku 
pereliikme tähtajalise 
elamisõigusega isikute arv
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

206 235 241 259 299

Kehtiva EL kodaniku 
tähtajalise elamisõigusega 
isikute arv
Allikas: Rahvastikuregister

19 938 22 425 25 244 28 058 31 980

Allikas: RahvastikuregisterAllikas: Politsei- ja Piirivalveamet Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

1 Kolmanda riigi kodanik on välismaalane, kes on muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majandus-
piirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik.

Kehtiva elamisloa/elamisõigusega isikute arv, TOP 5 

(01.01.2020 seisuga)

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Kehtiva EL kodaniku tähtajalise elamisõigusega isikute arv kodakondsuste lõikes

Soome 7625

Läti 4506

Saksamaa 3511

Itaalia 2036

Prantsusmaa 1940

Kehtiva tähtajalise EL kodaniku pereliikme elamisõiguse arv kodakondsuste lõikes

Venemaa 115

Ukraina 39

Määratlemata kodakondsus 22

Ameerika Ühendriigid 11

Kanada 8

Kehtiva tähtajalise elamisloaga isikute arv kodakondsuste lõikes

Venemaa 8403

Ukraina 7882

Määratlemata kodakondsus 7338

India 5357

Valgevene 992



4. Mis põhjusel Eestisse 
tuldi? 
Esmakordselt väljastatud tähtajaliste elamislubade2 statistika näitab, et kõige roh-
kem tulevad välismaalased Eestisse tööle, õppima või pererände alusel. Pererände 
alusel saab Eestisse elama asuda, kui välismaalane liitub juba Eestis elava abikaasa 
või lähedase sugulasega või asutakse koos Eestisse elama.

Esmakordselt tähtajalise elamisloa saajatest olid 2019. aastal 59% mehed ja 41% 
naised. Töörände alusel tulijatest oli mehi 85% ja naisi 15%, ettevõtluse eesmärgil 
tuli mehi 90% ja naisi 10%. Pererände alusel tuli aga naisi rohkem, kui mehi, vasta-
valt 70% naisi ja 30% mehi. Õppima tulijatest olid 64% mehed ja 36% naised. 

2 Esmakordselt väljastatud tähtajaline elamisluba antakse isikule, kes taotleb Eesti elamisluba esimest korda.  

Esmakordsed tähtajalised elamisload ja EL kodanike 
pereliikmete elamisõigused 2015-2019
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Püsivalt Eestisse elama 
asumiseks väljastatud 
tähtajalised elamisload 
2016-2019 
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

2015 2016 2017 2018 2019

Esmakordsed elamisload kokku 3513 3780 3995 4912 5984

Pereränne (abikaasa  juurde ja 
lähedase sugulase juurde kokku) 1195 1233 1184 1661 2272

Elamisluba õppimiseks 1009 1160 1211 1267 1330

Töötamine 1216 1325 1501 1851 2218

Elamisluba ettevõtluseks 23 16 53 87 134

EL kodanike pereliikmed 36 35 42 57 82

Muu põhjus* 70 46 46 46 30

*Muu põhjus - kriminaalmenetluses osalemine, kaaluka riikliku huvi korral ja välisleping

Alates 2016. aastast on võimalik taotleda elamisluba püsivalt 
Eestisse elama asumiseks. Sellel alusel saab elamisluba taotleda 

välismaalane, kes on viie järjestikuse aasta jooksul vähemalt kolm 
aastat Eestis elanud ja kes on Eestis hästi kohanenud. (Vt pöördel)
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2019

2360
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1974

6
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%
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Püsivalt Eestisse elama asumiseks 
väljastatud elamislubade arv on 
viimasel kahel aastal mõnevõrra 
langenud. 2019. aastal olid elamisloa 
saajatest 69% mehed ja 31% naised.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Tööränne: Aasta-aastalt on oluliselt tõusmas ettevõtluseks elamisloa taotlejate arv 
ja Eesti iduettevõtetes töötavate välismaalaste osakaal. Üheks põhjuseks on see, 
et alates 2017. aastast nähti iduettevõtetele ette mitmeid soodustusi. Muudatused 
võimaldavad Eesti majandusarengu huvides perspektiivikatel iduettevõtetel Eestisse 
tulla ja Eesti idufirmadel soodsamatel tingimustel välistööjõudu värvata.

Esmakordsed tähtajalised elamisload töötamiseks, 
töötamise liikide lõikes 2018-2019 aastal
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Tööränne 2018 2019

Üldkorras 1224 1283

Tippspetsialist 228 390

Iduettevõttes töötamine 186 315

Ekspert/nõustaja/konsultant 58 78

Teaduslik tegevus/õppejõud 40 42

Eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige 37 26

Sportlane/treener/kohtunik 21 10

EL sinine kaart 19 19

Vaimulik/munk/nunn 18 16

Loominguline töötaja 11 7

Õpetaja 7 15

Muu 2 17

KOKKU 1851 2218



5. Pikaajalise elaniku 
elamisluba
Pikaajalise elaniku elamisluba on tähtajatu elamisluba, mida saavad taotleda kol-
mandate riikide kodanikud, kui nad on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt viis 
aastat, omavad kehtivat tähtajalist elamisluba ja püsivat legaalset sissetulekut ning 
on kindlustatud, elukoha registreerinud ja oskavad eesti keelt vähemalt B1-tasemel. 

Statistika hulka arvestatakse ka määratlemata kodakondsusega isikud (Eesti 
välismaalased ehk nn halli passi omanikud), kes on asunud elama Eestisse enne 
01.07.1990 ja on elanud jätkuvalt Eestis. Määratlemata kodakondsusega isikute arv, 
kellel on pikaajalise elaniku elamisluba Eestis, on aasta-aastalt vähenenud (71 785 
isikult 2018. aastal 70 196 isikuni 2019. aastal), selle peamiseks põhjuseks on Eesti 
või mõne teise riigi kodakondsuse omandamine.

Kehtivad pikaajalise elaniku elamisload  
2015-2019 (31.12.19 seisuga)

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

168 029

2015

157 681

2019

160 279

2018

163 190

2017

165 899

2016

Pikaajalise elaniku 
elamisloa TOP 5 

kodakondsused, 2019

Venemaa 80 972

Määratlemata 70 196

Ukraina 4183

Valgevene 1243

Ameerika Ühendriigid 221Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

EL kodaniku  
alaline 
elamisõigus
Euroopa Liidu kodanikul 
ja tema kolmanda riigi 
kodanikust perekonnaliikmel, 
kes on tähtajalise elamisõiguse 
alusel elanud Eestis püsivalt 
viis aastat järjest, on õigus 
taotleda alalist elamisõigust.

Läti 2188

Soome 2067

Leedu 1367

Saksamaa 527

Suurbritannia 403

Alalise elamisõigusega 
isikute TOP 5 kodakondsused 

ja nende arv (31.12.2019 seisuga)

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

EL kodanike ja EL kodanike pereliikmete alalised 
elamisõigused 2015-2019 (31.12.19 seisuga)

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

6117

2015

8630

2019

7984

2018

7329

2017

6718

2016



Rahvastikuregistri andmetel on perioodil 2015-2019 nii 
kolmandate riikide kui ka Euroopa Liidu kodanikud kõige 
enam elama asunud Harjumaale ja Tartumaale. 

Kaardil on välja toodud esmakordsed elukoha registree-
rimised 2019. aastal viies peamises maakonnas, kuhu 
välismaalased elama asusid.

Harjumaa

Järvamaa

Pärnumaa

Tartumaa

Ida-Virumaa

Allikas: Rahvastikuregister

4048 357

511

23

75

229

2666

137

707

136

147

13

Valgamaa

Kolmandate riikide kodanikud

Euroopa Liidu kodanikud

TOP 5 linnad, 2019

Euroopa Liidu 
kodanikud Tallinn Tartu Valga Pärnu Narva

Kolmandate riikide 
kodanikud Tallinn Tartu Pärnu Narva Kohtla-Järve

Allikas: Rahvastikuregister

6. Kuhu asusid 
välismaalased elama?



Pagulasstaatus antakse inimesele, kelle puhul on tuvastatud põhjendatud 
tagakiusu kartus rassi, usu, rahvuse, ühiskondlikku rühmitusse kuulumise 
või poliitilise meelsuse alusel ning talle on antud kaitse 1951. aasta Genfi 

pagulasseisundi konventsiooni alusel.

Täiendav kaitse antakse välismaalasele, kes ei kvalifitseeru pagulaseks, 
kuid kelle väljasaatmine või kodumaale tagasisaatmine võib talle kaasa 
tuua tõsise ohu (näiteks surmanuhtlus, piinamine, muu ebainimlik või 
inimväärikust alandav kohtlemine ja karistamine, rahvusvaheline või 

riigisisene relvakonflikt).

Peamisteks taotlejate päritoluriikideks on olnud
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Peamisteks kaitse saajate (sh rändekava alusel) 
päritoluriikideks on olnud
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Rahvusvahelise kaitse taotlemine

Piiripunktis

Rahvusvahelist kaitset saab taotleda enne riiki sisenemist ükskõik, 
millises piiripunktis Eesti Vabariigi piiril. Enamikel juhtudel tehakse 
seda siis, kui välismaalasel puudub riiki sisenemiseks vajalik kehtiv 
viisa, reisidokumendid või Eesti elamisluba.

Politsei- ja Piirivalveameti esinduses

Kui välismaalane on juba Eestis, esitatakse taotlus Politsei- ja Piirival-
veameti teeninduses.

7. Rahvusvaheline kaitse
Rahvusvahelise kaitse taotlemine on üks inimese põhiõigustest. Eesti on võtnud 
endale rahvusvahelise kohustuse kaitsta neid välismaalasi, kellel pole võimalik oma 
kodumaal turvaliselt elada.

Rahvusvahelise kaitse saaja on välismaalane, keda on tunnustatud pagulasena või 
täiendava kaitse saajana ning kellele on antud Eesti elamisluba.

Viimastel aastatel on rahvusvahelise kaitse taotlejate arv püsinud stabiilse ja suhteli-
selt madalana, tõustes vaid 2015. aastal, kui puhkes Ukraina sõda. 

Madalana on püsinud ka rahvusvahelise kaitse saajate arv, millele lisandusid alates 
2016. kuni 2019. aastani rändekava alusel vastu võetud rahvusvahelise kaitse vaja-
dusega inimesed.

Alates 1997. aastast on Eestilt rahvusvahelist kaitset taotlenud 1202 välismaalast 
ning rahvusvaheline kaitse on antud kokku (pagulase staatus + täiendava kaitse 
staatus) 531 välismaalasele, kelle hulgas on ka 213 rändekava alusel saabunud ja 
kaitse saanud inimest (neist pagulase staatus anti 86 inimesele ja täiendava kaitse 
staatus 127 inimesele). Rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme 
elamisluba on antud  96 inimesele.

Rahvusvahelise kaitse taotlejad

Rahvusvahelise kaitse saajad
(sh rändekava alusel)

Rahvusvahelise kaitse saaja 
perekonnaliikme elamisloa saajad

Rahvusvahelise kaitse taotlejate ja kaitse saajate arv 
2015-2019 
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
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Kuidas saada Eesti kodakondsust?
Allikas: Siseministeerium

Eesti kodakondsuse omandamine, saamine ja taastamine:

• Eesti kodakondsuse omandab sünniga laps, kelle sündimise ajal vähemalt üks 
tema vanematest on Eesti kodanik.

• Eesti kodakondsus saadakse naturalisatsiooni korras ning taastatakse isikule, kes 
on kaotanud Eesti kodakondsuse alaealisena. 

• Alates 2016. a antakse Eesti kodakondsus Eestis sündinud lapsele automaatselt 
tema sünni hetkest alates, kui tema vanemad ei ole ühegi riigi kodanikud ja on 
lapse sünni hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat.

2019. aastast käivitus kodakondsuslepingute süsteem, mille eesmärk on 
soodustada kodakondsuse saamist. Välismaalased, kes on elanud Eestis 
vähemalt viis aastat, saavad nüüd sõlmida riigiga ühekordse keeleõppe 
lepingu, mis ühelt poolt võimaldab inimesele tasuta keeleõpet ja teisalt ko-
hustab sooritama eesti keele eksami vähemalt B1 tasemel ning ühe aasta 
jooksul taotlema ka Eesti kodakondsust. Keeleõppes osalejatele hüvitatakse 
riigi poolt keskmise palga ulatuses kuni 20 päeva õppepuhkust.

8. Kellest said Eesti 
kodanikud?
Perioodil 2015-2019 anti Eesti kodakondsus naturalisatsiooni3 korras 5086 isikule, 
neist 2728 olid naised ning 2364 mehed. 2019. aastal sai naturalisatsiooni korras ko-
dakondsuse enim määratlemata kodakondsusega isikuid, Venemaa Föderatsiooni, 
Ukraina, Türgi ja Gruusia kodanikke. 

3 Naturalisatsioon on mittesünnijärgne kodakondsuse saamine 
kodakondsuse seaduses sätestatud tingimustel.

Kodakondsuse taotlemine ja naturalisatsiooni korras 
kodakondsuse saamine 2015-2019  
Allikas: Siseministeerium

Taotlused

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamine

Naised

Mehed5294342015

372 5262015

4153812016

887 8922016 1779

3773492017

411 4702017

3913552018

357 4092018

442 4672019

337 4312019

898

881

766

768

909

746

726

796

963



E-residendi digi-ID väljastamise 
otsused 2014-2019
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

9. E-residendid
Eesti on esimene riik maailmas, mis alustas e-residentsuse ehk digitaalse identiteedi 
teenuse pakkumisega välisriikide kodanikele. Tänaseks on sarnaseid programme 
Eesti eeskujul loonud ja loomas ka mitmed teised riigid maailmas.

Alates 2014. aasta detsembrist saavad mitte-residendid taotleda Eesti e-residen-
di staatust koos e-residendi digi-ID kaardiga, mis on riiklikult tagatud turvaline isi-
kutuvastuse võimalus ning annab välismaalasele võimaluse kasutada Eesti e-riigi 
teenuseid vajaduspõhiselt ja asukohast sõltumata. Samas ei ole e-residendi digi-ID 
füüsiline isikut tõendav või reisidokument (sellel ei ole fotot), samuti ei anna see 
kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ega ka Eestisse või Euroopa Liitu si-
senemise luba.

Eesti e-residendid kasutavad oma digitaalset dokumenti lisaks Eestis ettevõtte 
asutamisele, selle juhtimiseks, e-panganduse tehinguteks, rahvusvahelisteks mak-
seteenusteks, tuludeklaratsiooni elektrooniliseks täitmiseks ning dokumentide ja 
lepingute digiallkirjastamiseks. 

Allikas: Ettevõtluse Arendamise SA

E-residentide koguarv ja sooline jaotus (31.12.2019 seisuga)

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

TOP 5 kodakondsused, 2019*

UkrainaVenemaaSoome Saksamaa Suurbritannia

64 110 8
7%

13
%E-residentide koguarv:

201920182017201620152014

13 436

16 630

74957127

114 Digi-ID väljastamiste arv

TOP 5 riigid

Ukraina
Soome

Saksamaa
Suurbritannia

Venemaa

Venemaa
Saksamaa 

Ukraina
India 
Hiina

Soome
Suurbritannia

Venemaa
USA

Ukraina

Soome
Venemaa

USA
Itaalia 

Ukraina

Soome
Venemaa

USA
Läti

Leedu

22 367

Jaapan
Venemaa

Hiina
Ukraina

Saksamaa

*E-residentide koguarvu põhjal



Kohanemisprogrammis osalejad 2015-2019
Allikas: Siseministeerium

Aasta Osalejaid kokku4 TOP 5 riigid

2015 (alates 1.08) 298

Ukraina
Venemaa
Nigeeria

Valgevene
Iraan

2016 1210

Venemaa
Ukraina
Süüria
Soome

Läti

2017 1215

Venemaa
Ukraina

Valgevene
Süüria

Läti

2018 1480

Venemaa
Ukraina

India
Nigeeria

Valgevene

2019 2073

Venemaa
Ukraina

India
Nigeeria

Türgi

4 Üks inimene võis osaleda mitmes kohanemisprogrammi moodulis.

Osalejad

Viimasel kahel aastal on mehed veidi 
aktiivsemalt kohanemisprogrammis 
osalenud, kui naised – 2019. a olid 
51% osalejatest mehed ja 49% naised. 
Kõige rohkem osaletakse algtaseme 
eesti keele õppes, sellele järgneb töö- ja 
ettevõtluse moodul ning baasmoodul. 51

%

4
9

%10. Uussisserändajate 
kohanemise toetamine 
Kohanemisprogramm on Eesti riigi poolt pakutav koolitusprogramm, mis aitab Ees-
tisse saabunud välismaalastel kergemini sisse elada ja siinse eluga kohaneda. Erine-
vate koolituste käigus antakse ülevaade Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning iga-
päevasest elukorraldusest. Programmi raames õpetatakse eesti keelt, tutvustatakse 
töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemasid. Koolitused toimuvad inglise ja vene 
keeles, peamiselt Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Kohanemisprogrammis saavad osaleda kõik välismaalased, kes on Eestis elanud 
vähem kui 5 aastat. 2019. aastal osales programmis 1327 kolmandate riikide koda-
nikku, kellel on tähtajaline elamisluba, 326 Euroopa Liidu kodanikku, kes on Eestis 
elukoha registreerinud ja omandanud sellega tähtajalise elamisõiguse, kui ka 60 
rahvusvahelise kaitse saajat. 

Kohanemisprogrammi hakati pakkuma 2015. a augustis ja 2019. aasta lõpuks oli 
koolitustel osaletud 6276 korral. 

Kohanemisprogramm koosneb 
algtaseme eesti keele õppest 

ja seitsmest temaatilisest 
koolitusest: baasmoodul, töö ja 
ettevõtlus, õppimine, teadus, 

perekond, lapsed ja noored ning 
rahvusvahelise kaitse. 



Märkmed




