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EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA ON SUURIM ETTEVÕTJAID ESINDAV ORGANISATSIOON EESTIS, KUHU KUULUB LIGI 3600 ETTEVÕTET, KELLEST 
ENAMUS ON VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA. KAUBANDUSKOJA LIIKMED ANNAVAD ÜLE 40 PROTSENDI EESTI ETTEVÕTETE KÄIBEST, LIGI 40 
PROTSENTI PUHASKASUMIST JA TASUVAD ÜLE 40 PROTSENDI RIIKLIKEST MAKSUDEST. KAUBANDUSKODA ESINDAB JA KAITSEB KÕIGI 
ETTEVÕTJATE ÜHISHUVE NING ON MITTERIIKLIK JA APOLIITILINE ORGANISATSIOON. 
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Arvamuse avaldamine määruse „2022. aasta 
sisserände piirarvu jagunemine elamisloa 
taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse 
järgi“ muutmise eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Lauri Läänemets! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Siseministeeriumit 
võimaluse eest avaldada arvamust siseministri määruse „2022. aasta sisserände 
piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi“ 
muutmise eelnõu kohta, mille kohaselt oleks 2022. aasta sisserände piirarvu 
järelejäänud osast (1. septembri seisuga 58 elamisluba) 10 elamisluba ette nähtud 
Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikele Eestis töötamiseks ja ülejäänud osa 
oleks vabalt jaotamiseks. Järgnevalt esitame oma seisukohad eelnõu kohta. 

1. Kaubanduskoda on jätkuvalt seisukohal, et sisserände piirarvu jagunemine 
elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi ei ole mõistlik ja 
vajalik, sest välismaalaste nõudlus ning Eesti ettevõtjate vajadus sisserände 
piirarvu alla minevate elamislubade osas on oluliselt suurem kui sisserände 
piirarv. See tähendab, et sisserände piirarvu jaotamisega ei ole võimalik 
lahendada tegelikku probleemi, vaid sellega kaasneb täiendav kunstlik piirang. 

2. Kui Siseministeerium otsustab 2022. aasta sisserände piirarvu järelejäänud osale 
kehtestada erisusi, siis peame väga oluliseks, et piirarvu jaotamise kriteeriumid 
oleksid läbipaistvad ning kõik osapooled saaksid selgelt aru, miks on piirarvu 
järelejäänud osast teatud osa broneeritud just konkreetsele valdkonnale või 
valdkondadele. 

3. Eelnõu seletuskirjas (lk 1) on toodud välja, et muudatuse tulemusena on pärast 
käesoleva aasta 30. septembrit võimalik 2022. aastal sisserände piirarvu 
järelejäänud osast piirarvu arvestuse alusel anda Välisministeeriumi poolt 
akrediteeritud ajakirjanikele töötamiseks välja kümme tähtajalist elamisluba ja 
ülejäänud osa jaotada vabalt. Eelnõu koostamisel on tuginetud Välisministeeriumi 
sisendile. Samas ei selgu seletuskirjast, milline on olnud Välisministeeriumi 
sisend. Seetõttu jääb Kaubanduskojale arusaamatuks, miks on arvestuslik 
piirmäär kehtestatud ajakirjanikele. Meile teadaolevalt on ka paljudes teistes 
valdkondades suur vajadus töötamiseks mõeldud tähtajalise elamisloa järele, 
kuid nendele valdkondadele ei ole eelnõuga arvestuslikku piirmäära kehtestatud. 
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Kui Siseministeerium jääb eelnõus sisalduva lahenduse juurde, siis tuleb 
seletuskirjas välja tuua need põhjendused, miks on erisus kehtestud just 
ajakirjanikele ja mitte teistele valdkondadele. Rõhutame, et Kaubanduskoda ei ole 
vastu sellele, et 10 elamisluba on broneeritud Välisministeeriumi poolt 
akrediteeritud ajakirjanikele, kuid peame väga oluliseks, et selliseid erisusi 
kehtestatakse läbipaistvalt ja kaalutletult ning isikutel oleks võimalik aru saada, 
miks on erisus kehtestatud. Praegusel juhul ei ole erisuse kehtestamist sisuliselt 
põhjendatud ning seega ei ole võimalik ka hinnata, kas sellise erisuse 
kehtestamine on vajalik või mitte. 

Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja seisukohta arvesse võtta. 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor 
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