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Sissejuhatus

• Oleme välismaalaste teemadega tegelenud 15 aastat

• Peamiselt nõustame tööandjaid

• Välismaalaste elamisõiguste ja töötamise küsimused

• Ka alalised elamisload, samuti muudel alustel 

elamisload

• Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega abistame 

vajadusel ka Lätis ning Leedus

• Nõustame ka kodakondsusega seotud küsimustes
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Sissejuhatus• Õiguslikud alused Eestis töötamiseks

• Lühiajaline Eestis töötamine (LTR)

• Elamisluba

• Töölepingu sõlmimine välismaalasega

• Tööandja ja välismaalase kohustused

• VMS’i arengud / muudatused

• Praktilised küsimused
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Regulatsioonid

• Välismaalaste seadus (VMS)

• Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus

• Töölepingu seadus (TLS)

• Maksuseadused, sh riikidevahelised maksulepingud

• Karistusseadustik (KarS)

• Muud (VV määrused, jne)
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Üldiselt välismaalase värbamisest

Tööandja põhiseaduslik ettevõtlusvabadus

Välismaalast võib alati värvata

Töötada võib seaduslikult Eestis viibija

Välismaalase värbamise väljakutsed

? Tööjõuturu liberaliseerimine ?

Sisserände piirarv
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Õiguslikud alused Eestis töötamiseks

• Lühiajaline Eestis töötamine

• Tavaolukorras kombinatsioonis elamisloaga töötamiseks väga efektiivne 

vahend, eriolukord piiras, kuid on uuesti kasutatav; eriti kiire/lihtne 

lahendus põllumajandused ja hooajatöödel

• Elamisluba töötamiseks

• Nö kõige õigem elamisluba töötamiseks

• Euroopa Liidu sinine kaart

• Kõrgema kvalifikatsiooniga töötaja värbamiseks

• Elamisluba abikaasa juurde elama asumiseks

• Teatud juhtudel võib olla abiks, lihtsam värvata

• Kaaluka riikliku huvi korral
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Õiguslikud alused Eestis töötamiseks

• Elamisluba ettevõtluseks
• Teatud olukorras võib olla abiks

• Püsivalt Eestisse elama asumiseks

• Seaduse alusel
• Annab õiguse töötada, kuid Eesti tööandjal väga abi ei ole

• EL kodaniku elamisõigus
• Ei eelda elamisloa olemasolu; lihtne EL kodaniku värbamisel

• Pikaajalise elaniku elamisluba

• Ajutise kaitse saaja elamisluba 

• Ukraina sõjapõgenikud

• Pagulase Eestis töötamise õigus

7

Enne Eestisse elama ja tööle asumist

• Kas üldse ning millist teed ja milleks minna?

• Kui keeruline on elamisloa taotluse esitamine?

• Kas eeldused Eesti elamisloa saamiseks on täidetud?

• Kas abikaasa ja lapsed saavad Eestisse tulla elama?

• Kas vabaabielu partner saab Eestisse tulla?

• Maksustamise temaatika

• Kas Eestisse reisimine on võimalik?
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Lühiajaline Eestis töötamine (LTR)

•Kuni 365 päeva 455 
päeva jooksul

•Erisused, nt hooajatöö 
270 päeva 365 päeva 
jooksul

LTR taotlus

•Isikukood
•TöR
•Ravikindlustus

Tööle 
asumine •Viisavabadus

•C-viisa
•Eesti D-viisa
•Muu Schengeni riigi 

viisa või elamisluba 
(nagu C-viisa)

Õiguslik alus 
viibida
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Elamisloa taotlemine

• Taotlemine võimalik reeglina vaid Eesti konsulaadis

• Erandid – nt USA, Jaapani ning UK kodanik + muud

• Dokumendid nõuetekohaselt vormistatud

• Korrektselt; vajadusel legaliseeritud/apostille’itud, vandetõlgi 

tõlkega, jne

• Mõistlik koostöö tööandja ja välismaalase vahel

• Elamisluba on vajalik nii tööandjale kui välismaalasele

• Millega peaks veel arvestama elamisloa taotlemisel?
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Elamisloa taotluse menetluse etapid

Taotluse 
esitamine Eesti 

esinduses

Taotluse 
edastamine 

Eestisse

Taotluse 
menetlus PPA’s

Elamisloakaardi 
trükkimine

Elamisloakaardi 
edastamine 

Eesti esindusse

Elamisloakaardi 
väljastamine 

välismaalasele
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Enamlevinud probleemid elamisloa taotlemisel
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Taotlus 
puudus-

tega

Lisad 
puudu-
likud

Taotlus või 
lisa 

allkirjata

Muud vead 
ja 

puudused

Foto ei 
vasta 

nõuetele

Sisserände 
piirarv
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Töölepingu sõlmimine välismaalasega

Milline õigus kohaldub?

Eesti õigus

VMS kohustuslikud nõuded

Erisused on võimalikud

Millal võib sõlmida?

Enne LTR’i

Enne elamisluba

Pärast elamisluba
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Töölepingu sõlmimine välismaalasega

Töölepingu 
olulised 
nüansid

Soovita-
tavalt
kahes 
keeles

Jõustumise 
moment?

Lõppemise 
erisätted

Töötasu 
suuruse 
krite-

eriumid

Ameti-
nimetus

Vastutus 
õigusliku 
aluse eest
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Tööandja kohustused

Tööandja 
kohustus 
teavitada 

PPA’d

Välismaalase 
tööle-

asumine

Välismaalase 
tööle mitte-

asumine

ELT 
töötamise 
tingimuste 
muutmine

Lepingu enne-
tähtaegne
lõppemine, 
töötamise 

tegelik 
lõppemine

LTR 
töölepingu 
sõlmimata 
jätmine

Muud 
kohustused 
(eriolukord)

Majutuse 
tingimuste 

muutus 
hooajatöö LTR 

korral, kui 
tööandja tagab 

majutuse
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Tööandja kohustused

Tööandja 
muud 

kohustused

Viibimise ja 
töötamise 
õigusliku 

aluse 
olemasolu 
kontroll

Keeld sõlmida 
töölepingut 
viibimise või 

töötamise õigust 
mitteomava 

välismaalasega

Lõpetada leping 
välismaalasega, 

kel puudub 
õigus viibida või 

töötada

Renditöö korral 
kasutaja 

kontrollib, et 
töötajal on 
õiguslik alus 

viibida ja 
töötada

Säilitada 
dokumente 

töösuhte ajal 
ja 10 aastat 

hiljem

Võimaldada 
PPA’le ning 

kapo’le
juurdepääs

Kõik muud 
tööandja 

kohustused, 
sh:

Kaasaaitamis-
kohustus

Tõendamis-
kohustus

Teavitamis-
kohustus
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Välismaalase kohustused

Välismaalase 
kohustus 
teavidata

PPA’d

Perekonna-
seisu

muutumine

Kriminaal-
korras

karistatus

Töötamise 
tingimuste 
muutumine

Majutuse 
tingimuste 

muutus 
hooajatöö LTR 

korral, kui 
tööandja ei taga 

majutust

Töölepingu 
lõpetamine, 

töösuhte 
tegelik 

lõppemine

Ravikulu-
kindlustuse 
lõppemine

Välisriigi 
sõjaväes 

teenimine
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Lõpetuseks

LTR Isikukood

D-viisa TöR

Elamis-
luba …
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Kokkuvõtteks

• Võrreldes kohaliku tööjõu värbamiseks kuluva ajaga 

varuge välistöötaja värbamiseks rohkem aega

• Seadus on muutunud keerulisemaks, protsess lihtsamaks

• Asjakohase õigusliku regulatsiooni tundmine hõlbustab 

kogu protsessi 

• Võimalusel küsige abi advokaadilt/juristilt ning ka 

ametnikelt 

• Töösuhetes kohaldub ennekõike ikkagi Eesti seadus

• Eritingimusi ning kohustusi tuleb järgida ning täita
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Vajadusel aitame!
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Tänan!

Ramil Pärdi
Vandeadvokaat / Partner

ramil.pardi@triniti.ee
www.triniti.ee


