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Eesti rahvaarv 
1. jaanuari 2021 seis 

Eesti kodanikud 1 128 815 
EL kodanikud 20 273  
Kolmandate riikide  
kodanikud 109 806 
 Määratlemata  
kodakondsus 68 992

Märkimata 2 182

Kokku 1 330 068

Uuring leitav EMN Eesti kodulehel 

Statistika: Politsei- ja Piirivalveamet, 
Statistikaamet, Välisministeerium

Rahvusvahelise  
kaitse saajad 
50/26

48% ⬇

Ränne Eestisse
2019/2020

RAHVUSVAHELINE KAITSE INTEGRATSIOON  
JA KODAKONDSUS

 ● Kultuuriministeerium andis 
välja juhendmaterjali kohalikele 
omavalitsustele, milles 
antakse ülevaade lõimumis- ja 
kohanemisvaldkonna teenustest Eestis. 
 ● Integratsiooni Sihtasutuse 
eestvedamisel valmis kohanemis- ja 
lõimumisteenuste veebikeskkond 
LINDA, kus saab tutvuda erinevate 
riigi tugiteenustega ning leida 
lahendusi kohanemist ja lõimumist 
soodustavatele olukordadele. 
 ● Lisaks olemasolevate tegevuste 
veebi kolimisele loodi elavaks 
suhtlemiseks veebis ja keelepraktika 
võimaluste eesmärgil Keelesõbra 
mentorprogramm. 
 ● Kodakondsuse seaduse muudatuse 
kohaselt on võimalik naturalisatsiooni 
korras omandatud Eesti kodakondsus 
ära võtta riigivastase kuriteo toime 
pannud isikult.
 ● Kodakondsuse seaduse muudatusega 
lihtsustati määratlemata 
kodakondsusega laste kodakondsuse 
taotlemise protsessi.  

 ● Muutus saatjata alaealistele 
teenuseosutamise süsteem. SOS 
Lasteküla asemel paigutatakse 
alaealine ajutiselt turvakodusse 
ning juhtumipõhiselt leiab 
Sotsiaalkindlustusamet 
pikaajalise lahenduse. 
 ● Kasutusele võeti uus haava-
tavuse hindamise tööriist. 
 ● Võeti üle tagasisaatmise 
direktiivi (2008/115/EÜ) 
Artikkel 18, millega täpsustati 
kinnipidamise reeglid (sh 
kinnipidamise tähtajad ja kohad) 
olukorras, kus riiki saabub 
erakordselt palju sisserändajaid. 
 ● Piiride sulgemisest ja 
liikumispiirangutest tulenevalt 
vähenes ka varjupaigataotlejate 
arv, mistõttu suleti ajutiselt 
Vägeva varjupaigataotlejate 
majutuskeskus. 
 ● Jõustus seadusemuudatus, 
et turvaliste päritoluriikide 
nimekirja uuendatakse vajadusel 
vähemalt kord aastas.

SEADUSLIK RÄNNE

 ● Välismaalaste seadusesse loodi  
diginomaadi viisa alus, mis võimaldab 
Eestis viisa alusel töötada inimesel, 
kelle töö ei sõltu sellest, kus riigis ta 
parasjagu viibib. 
 ● Politsei- ja Piirivalveametis loodi uus 
piirivalve üksus, mille ülesandeks on 
piiride valvamine, kaitse ja kontroll, 
ebaseadusliku sisse- ja läbirände 
tõkestamine, päästetööd merel ja 
siseveekogudel, lennupäästeotsingud 
maismaal jm. 
 ● Alustati kagupiiri esimese etapi  
(23,5 km) ehitustöödega. 
 ● Seoses Ühendkuningriigi (ÜK) lahku-
misega Euroopa Liidust määratleti  
viisavaba liikumise periood ning 
millistel alustel saavad ÜK kodanikud 
ja nende pereliikmed Eestis elada, sh 
elamisloa taotlemise tingimused. 
 ● Muudeti välismaalaste seadust,  
tulumaksuseadust ja maksukorralduse 
seadust eesmärgiga vähendada Eestis 
töötamise reeglite väärkasutust.  
 ● Väljasõidukohustuse ja sissesõidu-
keelu seaduse muudatusest tulenevalt 
kasutatakse järelevalvemeetmena 
edaspidi ka nõustamisele ilmumist. 

 ● Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja  
Eestis kehtestatud eriolukorrast suleti 
Eestis ajutiselt piirid ning pikendati  
elamisloa ja lühiajalise töötamise  
taotluste menetlustähtaegu. PPA  
peadirektori otsusega võimaldati  
erandolukorras ja kindlatel tingimistel 
välismaalasel Eestis pikemalt viibida  
kui nende ajutine viibimisalus lubas.
 ● Välismaalaste seaduse muudatuse ko-
haselt võidakse kutsuja usaldusväärsuse 
hinnangut arvestada ka tulevikus esitata-
vate taotluste osas otsuste tegemisel.
 ● Välismaalaste seaduses täiendati  
suurinvestorile ettevõtluseks antava 
tähtajalise elamisloa andmise nõudeid, 
täpsustades otseinvesteeringu mõistet.
 ● Välismaalaste seaduse muudatuse  
kohaselt võib ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajale töötasu maksta ka väljaspool 
Eestit paiknev äriühing.
 ● Vastavalt siseministri määrusele tehti 
2021 a. sisserände piirarvu osas jaotus: 
25 tähtajalist elamisluba antakse tööta-
miseks loomingulise töötajana, 24 luba 
töötamiseks spordi alal, 5 luba välis- 
lepingu alusel ning 1261 elamisluba tööta-
miseks üldkorra alusel. Kokku on 2021. a 
sisserände piirarvuks 1315 elamisluba. 
 ● Siseministeerium, EMN Eesti, Kultuuri-
ministeerium ja PPA andsid välja brošüüri 
„Rändestatistika ülevaade 2016-2020“. 
Ülevaade ilmus eesti ja inglise keeles.

E-residendid TOP 3

Venemaa

Esmased elamisload TOP 3

Ukraina Venemaa Valgevene

EL kodanikud TOP 3

Soome Läti Saksamaa

Venemaa

Rahvusvahelise kaitse  
saajad TOP 3

Türgi Süüria

Soome Ukraina

14% ⬇

Pere 
2272/1958

Töö/ 
Ettevõtlus
2352/2200

6% ⬇

Õppimine
1330/533

60% ⬇

Lühiajaline töö
32 245/22 110

31% ⬇

EL kodanikud
4022/3612

10% ⬇

E-residendid
16 630/12 955

22% ⬇

Viisad 
170 354/43 153

75% ⬇

VIISA, EBASEADUSLIK  
SISSERÄNNE JA  
TAGASIPÖÖRDUMINE

https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2020/10/arm2020-part-ii-estonia-2.pdf
https://www.kul.ee/media/481/download
https://www.kul.ee/media/481/download
http://linda.integratsioon.ee
http://linda.integratsioon.ee
https://www.integratsioon.ee/keelesobra-programm
https://www.integratsioon.ee/keelesobra-programm
https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2012/02/randestatistika-2021.pdf.
http://emn.ee

