
Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu seletuskirja lisa 1  
 

EELNÕU 
KAVAND 

 

SISEMINISTER 
 

MÄÄRUS 
           2016. a nr 

 

 

Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu  

 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 3 alusel. 

§ 1. Hooajatööle esitatavad nõuded  

Hooajatöö on töö, mis on hooajast tingitud põhjustel seotud konkreetse ajaga aastas, kui 
nõudlus tööjõu järele on märkimisväärselt suurem. 

 
§ 2. Hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu  

Määruse lisas kehtestatakse loetelu hooajast sõltuvatest tegevusaladest, millel töötamiseks 

võib registreerida välismaalase lühiajalise Eestis töötamise välismaalaste seaduse § 106 lõike 
10 alusel.  

 
§ 3. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 30. septembril 2016. aastal. 

 
 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Lauri Lugna 

kantsler 
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määrusega nr … 

 

 

Hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu 

 

1. Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 
2. Kalapüük ja vesiviljelus 
3. Metsamajandus ja metsavarumine 

4. Majutus 
5. Toidu ja joogi serveerimine 
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eelnõu    
 

EELNÕU 
KAVAND 

SISEMINISTER 

 

MÄÄRUS 

           2016. a nr 
 

 

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED“ kantavate riigisiseste märgete loetelu 

 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 3 alusel. 

§ 1. Viisakleebise andmeväli „MÄRKUSED“ 

 

Määrusega kehtestatakse Eesti pädeva asutuse antava viisakleebise andmeväljale 

„MÄRKUSED“ kantavate riigisiseste märgete loetelu.  

 

§ 2. Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED“ tehtavate kannete loetelu  

 

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED“ kantakse järgmised märked: 

1) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi 

Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmele väljaantavale viisakleebisele kantakse märge 

„KEHTIB KINDLUSTUSETA“; 

2) laevapere liikmele, kelle Eestisse saabumise eesmärk on Eesti sadamas asuval laeval 

laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine, tööle asumine teisele Eesti 

sadamas asuvale laevale, välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või 

kodumaale tagasipöördumine, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „MEREMEES“; 

3) viibimisaja pikendamisel väljaantavatele viisakleebisele kantakse märge „PIKENDUS“; 

4) välisriigi diplomaatilisse esindusse või konsulaarasutusse või rahvusvahelise 

organisatsiooni esindusse Eestis diplomaatilisele ametikohale tööle asuvale tavapassi 

kasutavale isikule väljastavale viisakleebisele või välisriigi diplomaatilisse esindusse või 

konsulaarasutusse või rahvusvahelise organisatsiooni esindusse Eestis diplomaatilisele 

ametikohale tööle asuva isikuga koos reisivale perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse 

muusse reisidokumenti kui diplomaatilisesse passi, väljaantavale viisakleebisele kantakse 

märge „DIPLOMAATILINE“. 

5) välisriigi esindusse või konsulaarasutusse või rahvusvahelise organisatsiooni esindusse 

Eestisse tööle asuva teenistuspassi kasutava personali liikmega koos reisivale 

perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse muusse reisidokumenti kui teenistuspassi, 

väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „TEENISTUS“; 

6) välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge 

„HOOAJATÖÖTAJA“. 



 

§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Lauri Lugna 

kantsler 
 
   

     

 

 

  



Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu   
 

EELNÕU 
KAVAND 

  

SISEMINISTER 
 

MÄÄRUS 
           2016. a nr 

 

 
Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis 

töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm“ muutmine 
 
 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 1 alusel. 
 

 
§ 1. Siseministri 4. detsembri 2015. a määruses nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis 
töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 106 lõike 1 punktis 2, 3 või 12“ tekstiosaga 

„lõigetes 14 ja 13“; 
 
2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

„(41) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema 
lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu 

kohaselt, võib välismaalaste seaduse § 106 lõikes 10 sätestatud tingimustel tööandja või tema 
volitatud isik esitada Politsei- ja Piirivalveametile enne välismaalase tööle asumist teate 
välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.“; 

 
3) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõikes 4“ tekstiosaga „lõigetes 4 ja 41“; 

 

4) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 
„5) välismaalase tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud 

ravikulude tasumise perioodil, kui välismaalane ei ole riikliku ravikindlustusega kaetud.“; 
 

5) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Välismaalaste seaduse § 107 lõikes 12 nimetatud juhul esitatakse välismaalaste seaduse 
§ 107 lõike 1 kohaldamata jätmiseks lisaks käesoleva määruse §-s 5 nimetatud dokumentidele 

järgmised dokumendid või andmed: 
1) loominguliseks töötamiseks etendusasutuses etendusasutuse seaduse tähenduses esitatakse 

dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust; 
2) töötamiseks kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil praktika korras välisriigis 
asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse 

suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa, esitatakse lähetava üliõpilasorganisatsiooni või 
õppeasutuse tõend; 



3) töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui Haridus- ja Teadusministeerium 

tunnustab noorteprojekti või -programmi, esitatakse välismaalase ja noorteühingu vahel 
sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia; 

4) välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks esitatakse Välisministeeriumi luba 
teenindada välisriigi diplomaatilist esindust; 
5) töötamiseks Välisministeeriumi akrediteeritud ajakirjanikuna esitatakse Välisministeeriumi 

poolt akrediteerimist tõendava dokument; 
6) töötamiseks Euroopa Liidu siseselt lähetatud töötajana esitatakse välisriigi tööleping, 

ravikulukindlustuse leping, mis vastab välismaalaste seaduse §-s 120 sätestatud nõuetele, ja 
lähetust tõendavad dokumendid.“; 
 

6) paragrahvi 6 lõiked 2–6 tunnistatakse kehtetuks; 
 

7) paragrahvi 6 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „lõikes 5“ tekstiosaga „lõike 14 punktis 3“; 
 
8) paragrahvi 6 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(8) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel töötamiseks renditöötajana 
esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud andmetele või 

dokumentidele ka dokumendid, mis tõendavad, et tööandjal on deposiidis vahendeid vähemalt 
kümne protsendi ulatuses töötasufondist.“; 
 

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses: 
„(9) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 

alusel esitatakse lisaks käesoleva määruse §-s 5 nimetatud dokumentidele:  
1) välismaalasega sõlmitud tähtajaline tööleping või tööpakkumine, mis sisaldab 
töölepinguseaduse § 5 lõikes 1 nimetatud andmeid ning millega tööandja väljendab tahet olla 

sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase tööle võtma sõlmitud 
lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud tingimustel, ning andmed, et majutuse 

maksumust ei arvestata välismaalase töötasust maha, juhul kui välismaalase majutus 
eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu; 
2) üürileping, mis vastab võlaõigusseaduse §-des 271–338 üürilepingu kohta sätestatule, kui 

välismaalase majutus eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu.  
 

(10) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 13 
alusel töötamiseks ettevõttesiseselt üleviidud töötajana esitatakse järgmised dokumendid: 
1) tööleping, mis sisaldab vastuvõtva üksuse andmeid, ettevõttesisese üleviimise algus- ja 

lõppkuupäeva, ametikohta, kuhu välismaalane ettevõttesiseselt üle viiakse, brutotöötasu 
suurus eurodes; 

2) tõend, et vastuvõttev üksus ja väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asutatud tööandja 
kuuluvad samasse kontserni või on äriühingu filiaali; 
3) teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud ettevõttesiseselt üleviidud töötaja luba.“; 

 
10) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktis 2, 3 või 12“ tekstiosaga 

„lõigetes 14 ja 13“; 

 
11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:  

„(21) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema 
lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu 

kohaselt, loetakse välismaalaste seaduse § 106 lõikes 10 nimetatud juhul välismaalase 
lühiajaline Eestis töötamine registreerituks alates samast kalendripäevast, kui tööandja või 



tema volitatud isik on esitanud käesolevas määruses sätestatud korras Politsei- ja 

Piirivalveametile teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.“; 
 

12) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktis 2, 3 või 12“ tekstiosaga 
„lõigetes 14 ja 13 ning § 1071 lõike 1 punktis 2“; 
 

13) paragrahvi 7 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt: 
„(6) Lühiajalise töötamise registreerimisest, registreerimisest keeldumisest, menetlustähtaja 

pikendamisest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest 
teavitatakse tööandjat ja välismaalast, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, 
välismaalaste seaduses sätestatud korras. 

 
(7) Lühiajalise töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus 

väljastatakse tööandjale ja välismaalasele, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, 
välismaalaste seaduses sätestatud korras.“; 
 

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses: 
„(21) Kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana 

välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 11 alusel, esitatakse taotluses välisriigi tööandja 
kohta järgmised andmed:  
1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ning 

registrikood või isikukood; 
2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood.  

 
(22) Vastuvõtva üksuse kohta esitatakse taotluses juriidilisest isikust vastuvõtva üksuse nimi 
ja registrikood.“; 

 
15) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„1) lühiajalise töötamise taotlemise alus;“; 
   
16) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa „1 punktile 12“ sõnadega „14 punktile 

3“; 
 

17) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 3 asendatakse tekstiosa „1 punktile 12“ tekstiosaga „14 

punktile 3“; 
 

18) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:  
„6) välismaalasele makstava brutotöötasu suurus eurodes;“; 

 
19) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktidega 8–10 järgmises sõnastuses: 
„8) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui 

tähtajalist elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana välismaalaste 
seaduse § 106 lõike 12 punkti 8 alusel; 

9) andmed tegevusala kohta, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise 
registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel; 
10) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse 

välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel.“. 
 

§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  
 



 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 
 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Lauri Lugna 
kantsler 
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Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis 

töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus“ muutmine  

 
Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 111 lõike 1 alusel. 
 

§ 1. Siseministri 10. detsembri 2015. a määruses nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis 
töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:  

 
1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
„(3) Välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed, 

perekonnanimi või -nimed, registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja 
registrikood, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud 

töötajana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 11 alusel.“;  

 

2) paragrahvi 11 punktist 2 jäetakse pärast sõna „tööandja“ välja sõna „või“ ja punkti 

täiendatakse pärast sõna „kasutajaettevõtja“ sõnadega „või vastuvõtva üksuse“; 
 

3) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt: 
„4) lühiajalise töötamise taotlemise alus vastavalt välismaalaste seaduses sätestatud alusele;“; 
 

4) paragrahvi 11 punktis 5 asendatakse tekstiosa „1 punktile 12“ tekstiosaga „14 punktile 3;“; 
 

5) paragrahvi 11 punktist 7 jäetakse pärast sõna „tööandja“ välja sõna „või“ ja punkti 
täiendatakse pärast sõna „kasutajaettevõtja“ sõnadega „või vastuvõttev üksus“; 
 

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 11–13 järgmises sõnastuses: 
„11) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui 

elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana välismaalaste seaduse 
§ 106 lõike 12 punkti 8 alusel; 
12) viide tegevusalale, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise registreerimist 

taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel; 
13) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse 

välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel.“. 
 
§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Hanno Pevkur 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=127082013009&id=102072013066!pr101lg1p1


siseminister 

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Lauri Lugna 

kantsler 
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Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud 

teavitamiskohustuse täitmise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seadus § 295 lõike 1 alusel. 

§ 1. Siseministri 4. detsembri 2015. a määruses nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud 

teavitamiskohustuse täitmise kord“ tehakse järgmised muudatused:  

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses: 

„(51) Välismaalane, kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 

lõike 10 alusel ja kelle majutus ei ole korraldatud tööandja poolt või kaudu, teavitab Politsei- 

ja Piirivalveametit välismaalase majutuse asukoha või majutuse tingimuste muutumisest, välja 

arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist.“; 

 

2) paragrahvi 1 lõikes 6 asendatakse arv „5“ arvuga „51“; 

 

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses: 

„(21) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välismaalase majutuse asukoha või 

majutuse tingimuste muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud 

välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel ja välismaalase majutus on korraldatud tööandja 

poolt või kaudu, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist. 

 

(22) Vastuvõttev üksus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamise tingimuste 

muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 

106 lõike 13 alusel.“; 

 

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1 ja 2“ tekstiosaga „1–22“. 

 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  

 

 

 
 



(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Hanno Pevkur 

siseminister 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Lauri Lugna 
kantsler 
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Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja 

viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja 

tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja 

pikendamise taotlemise vormid“ muutmine 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja 
viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja 

tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa, viibimisaja 
vormistamise ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid“ tehakse järgmised muudatused: 
 

1) määruse pealkiri muudetakse sõnastatakse järgmiselt: 

„Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamine ja viibimisaja pikendamise kord, 

tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning 

pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid“; 

 

2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja 

taotlusele lisatavate tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded ja taotluste esitamise 

tähtajad;  

2) viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest 

keeldumise, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja kehtetuks 

tunnistamise tähtajad; 

3) viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite 

määr ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr; 

 4) pikaajalise viisa taotluse vorm ja selle täitmise nõuded; 

 5) viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded; 

 6) tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida pikaajalise 

viisana vormistamise taotlemisel esitavate andmete loetelu ja esitamise nõuded; 

 7) tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida pikaajalise 

viisana vormistamise taotluse vormi ja täitmise nõuded.“; 

 

3) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 



„(1) Pikaajalise viisa, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva õiguse Eestis 

viibida pikaajalise viisana vormistamise ja viibimisaja pikendamise taotleja esitab 

vormikohase taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud 

dokumendid.“; 

 

4) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses: 

„§ 81. Tähtajalise elamisloe kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida 

vormistamise taotlemisel esitatavad dokumendid 

Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida vormistamise 

taotlemisel esitatakse: 

 1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 4; 

 2) foto; 

 3) taotleja reisidokument.“; 

 

5) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses: 
„§ 103. Tähtajalise elamisloe kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida 

vormistamise taotlemisel esitatavad andmed 

(1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida vormistamise 
taotlemisel esitatakse järgmised andmed: 

1) eesnimi või -nimed; 
2) perekonnanimi või –nimed; 
3) endised nimed; 

4) sünniaeg; 
5) sünniriik ja -koht; 

6) sugu; 
7) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja 
riik ja asutus; 

8) elukoha aadress välisriigis ja viibimiskoha aadress Eestis; 
9) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri. 

 
 (2) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud andmetele taotleja esindaja kohta järgmised andmed: 

 1) esinduse liik; 
 2) eesnimi või -nimed; 

 3) perekonnanimi või -nimed; 
 4) endised nimed; 
 5) isikukood; 

 6) sünniaeg; 
 7) sugu; 

 8) isikut tõendava dokumendi liik ja number ning väljaandja riik; 
 9) elukoha aadress Eestis ja telefoninumber; 
 10) allkiri.“; 

 
6) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 

„4. peatükk 

TAOTLUSTE ESITAMISE JA OTSUSTE TEGEMISE TÄHTAJAD“; 

 
7) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses: 



„§ 111. Tähtajalise elamisloe kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida 

vormistamise taotluse läbivaatamise tähtaeg 

Tähtajalise elamisloe kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise või 

sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse 
menetlusse võtmisest arvates, kuid hiljemalt lubatud viibimisaja viimasel päeval.“; 
 

8) määrust täiendatakse §-dega 121 ja 122 järgmises sõnastuses: 
„§ 121. Viisataotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamise tähtaeg  

(1) Pikaajalise viisa taotlemisel välismaalaste seaduse §-s 911 sätestatud korras peab 
pikaajalise viisa taotluse esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kolm tööpäeva enne 
viibimisaja lõppemist. 

 
(2) Välismaalane võib erandina esitada pikaajalise viisa taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud tähtajast hiljem, kui ta tõendab, et tema terviseseisund või mõjuv isiklik põhjus ei 
võimaldanud tal taotlust tähtaegselt esitada.“; 
 

§ 122. Viibimisaja pikendamise taotluse esitamise tähtaeg 

„(1) Viibimisaja pikendamise taotluse peab esitama hiljemalt kolm tööpäeva enne viibimisaja 

lõppemist. 
 
(2) Välismaalane võib erandina esitada viibimisaja pikendamise taotluse käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kuid hiljemalt viibimisaja viimasel päeval, kui ta tõendab, 
et viibimisaja pikendamise taotlemise põhjus ilmnes või tekkis pärast nimetatud tähtaega.“. 

 
 

§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Hanno Pevkur 

siseminister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Lauri Lugna 

kantsler 

 

  



 

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu 
 

EELNÕU 
 

 

 

 

SISEMINISTRI 
 
 

MÄÄRUS 
           2016. a nr 

 
Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa taotlemise, 

andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa 

taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise 

elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestamine“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 1 ja 7 ning lõike 2 punkti 

1 ning § 250 lõike 2 punktide 1 ja 4 alusel. 

 

 
§ 1. Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa taotlemise, 
andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa 

taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa ja 
pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestamine“ § 15 täiendatakse lõikega 121 järgmises 

sõnastuses: 
 

„(121) Tööandja, kes soovib välismaalaste seaduse § 19014 alusel võtta tööle ettevõttesiseseks 

üleviimiseks tähtajalist elamisluba taotlevat välismaalast, esitab lisaks käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud dokumentidele töölepingu, millest nähtuvad järgmised andmed: 

1) vastuvõtva üksuse andmed; 
2) ettevõttesisese üleviimise kuupäevad; 
3) ametikoht, kuhu välismaalane ettevõttesiseselt üle viiakse; 

4) töötasu suurus.“. 
 

§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Hanno Pevkur 
siseminister 

 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 



Lauri Lugna 

kantsler 
 
 

  



Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu 
 

EELNÕU 
 
 

SISEMINISTRI 
 

 
MÄÄRUS 

           2016. a nr 

 

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava 

elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete 

loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg“ muutmine 

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 342 lõike 1 

ja § 343 lõike 3, välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 6 ja § 250 lõike 2 punkti 9 ning 

välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava 

elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu 

ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg“ tehakse järgmised 

muudatused: 

1) paragrahvi 4 lõiget 7 muudetakse ja  täiendatakse punktiga 31 : 

„31) välismaalaste seaduse § 19014  alusel ettevõttesiseselt üleviidud töötaja loa saanud 

välismaalase elamisloakaardi puhul märge „ICT“.“; 

 

2) paragrahvi 4 lõiget 8 muudetakse ja täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses: 

„41) ettevõttesiseselt üleviidud töötaja luba eesti keeles;“.  

 

§ 2. Määrus jõustub kuupäev, kuu 2016. aastal.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 
 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Lauri Lugna 



kantsler 
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