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Arvamuse esitamine määruse „2019. aasta sisserände  
piirarvu ajaline jaotus aasta piires“ eelnõu kohta  
 
Lugupeetud Katri Raik! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Siseministeeriumit 
võimaluse eest avaldada arvamust siseministri määruse „2019. aasta sisserände 
piirarvu ajaline jaotus aasta piires“ eelnõu kohta.  

Kaubanduskoda ei toeta seda eelnõud. Me ei pea mõistlikuks kehtestada järgmise 
aasta sisserände piirarvu poolaasta kaupa, kus esimesel poolaastal võib välja anda 
657 elamisluba ja teisel poolaastal 658 elamisluba, sest eelnõu ei aita lahendada ega 
leevendada sisserände piirarvu täitumisega seonduvat probleemi. Pigem võib 
probleem süveneda.   

Kuna ettevõtjate jaoks on hetkel kõige olulisemaks probleemiks tööjõupuudus, mida on 
võimalik muu hulgas osaliselt leevendada kontrollitud välistööjõu palkamisega, siis ei 
peaks riik kehtestama ettevõtjatele täiendavaid kunstlikke piiranguid välistööjõu 
palkamiseks. Kunstlikud piirangud süvendavad veelgi muude skeemide kasutamist, 
kus Eesti riigil jäävad väga tõenäoliselt saamata nii maksutulud, kuid samuti loobume 
vabatahtlikult kontrollimast isikuid, kes Eestisse pikemaajaliselt tööle tulevad. 

Kaubanduskoja hinnangul ei ole mõistlik eelnõud jõustada ka üksnes seetõttu, et 
muudatusel on eelnõu koostajate arvates positiivne mõju PPA töökorraldusele. Kuna 
muudatus ei mõjuta PPA töömahtu, siis on muudatusel PPA-le pigem neutraalne mõju. 
Kui PPA-l kulub esimesel poolaastal rohkem ressursse elamislubade menetlemiseks, 
siis on neil teisel poolaastal võimalik rohkem tööaega suunata muude tööülesannete 
täitmiseks. Ettevõtjate ja majanduse vaatest (sh riigi maksutulude vaatest) tähendab 
kunstliku piirangu seadmine aga tulude piiramist või nendest vabatahtlikult loobumist. 

Samuti tuleks muudatuse tegemisel arvestada, et meile teadaolevalt on PPA juba 
alustanud elamisloataotluste vastuvõttu ning käesolevaks ajaks on suure 
tõenäosusega vastuvõetud avalduste maht ületanud juba Eelnõuga kavandatud 
esimese poolaasta piirmäära. Kui see nii on, oleks poolaastapõhise piirarvu seadmise 
näol täna tegemist äärmiselt negatiivse halduspraktikaga. 

Kokkuvõttes on Kaubanduskoda seisukohal, et eelnõu kehtestab uue kunstliku 
piirangu sisserände piirarvule ning eelnõul puudub positiivne mõju. Selle eelnõu 



asemel peaks ministeerium välja töötama eelnõu, mis aitab lahendada või 
vähemalt leevendada sisserände piirarvu täitumisega seonduvat probleemi ning 
rakendama olemasoleva ressursi reguleeritud rände võimaluste 
mitmekesistamiseks selliselt, et need meetmed ka reaalselt Eesti majanduse 
huve järgiksid.   
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