
1 

EELNÕU  
23.02.2018 

 

Välismaalaste seaduse muutmise seadus (sisserände regulatsiooni 

muutmine) 
 

§ 1. Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 106 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(13) Lühiajaline Eestis töötamine on lubatud kuni 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul, 

kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.“; 

 

2) paragrahvi 106 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses: 

 

„(15) Lühiajaline Eestis töötamine hooajatöötajana on lubatud kuni 270 päeva 365 järjestikuse 

päeva jooksul.“; 

 

3) paragrahvi 115 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses: 

 

„18) tippspetsialist käesoleva seaduse § 181 lõike 4 tähenduses.“; 

 

4) paragrahvi 179 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: 

 

„(3) Välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks ja kes on Eestis elanud 

töötamiseks antud tähtajalise elamisloa alusel vähemalt 5 aastat, peab oskama eesti keelt 

A2-tasemel. 

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eesti keele oskuse nõuet ei kohaldata välismaalase 

suhtes, kes taotleb: 

1) tähtajalist elamisluba töötamiseks teadusliku tegevuse eesmärgil käesoleva seaduse § 182 

alusel; 

2) Euroopa Liidu sinist kaarti käesoleva seaduse § 1901 alusel; 

3) tähtajalist elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks käesoleva seaduse § 19014 alusel või 

4) tähtajalist elamisluba töötamiseks õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele 

vastavas õppeasutuses.“; 

 

5) paragrahv 187 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 187. Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamise täiendavad tingimused 

 

(1) Töötamiseks antud tähtajalist elamisluba võib pikendada, kui välismaalase senine tegevus 

on olnud vastavuses elamisloa andmise tingimustega. 

 

(2) Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamisel peab taotleja olema omandanud eesti 

keele oskuse A2-tasemel.  

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesti keele oskuse nõuet ei kohaldata välismaalase 

suhtes, kes taotleb: 
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1) käesoleva seaduse § 182 alusel antud tähtajalise elamisloa töötamiseks teadusliku tegevuse 

eesmärgil pikendamist; 

2) käesoleva seaduse § 1901 alusel antud Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamist; 

3) käesoleva seaduse § 19014 alusel antud tähtajalise elamisloa ettevõtjasiseseks üleviimiseks 

pikendamist või 

4) tähtajalise elamisloa töötamiseks õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele 

vastavas õppeasutuses pikendamist.“; 

 

6) seadust täiendatakse §-dega 30910  ja 30911 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 30910. 2018. aasta sisserände piirarvu arvutamise erisus 

 

Kui välismaalasele on antud pärast 2018. aasta 1. jaanuari tähtajaline elamisluba töötamiseks 

tippspetsialistina ja tema suhtes on kohaldatud sisserände piirarvu, ei arvestata nimetatud 

isikuid 2018. aasta sisserände piirarvu täitumise arvutamisel. 

 

§ 30911. Eesti keele oskuse nõude kohaldamise erisus 

 

Eesti keele oskuse nõuet A2-tasemel ei kohaldata välismaalasele, kellel on enne 2018. aasta 

1. juulit antud tähtajaline elamisluba ja kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks.“. 

 

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. juulil. 
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