
Euroopa riigid seisavad silmitsi vana neva elanik
konna ja kasvava tööjõu puudusega. Vasta maks 
demograafilistele väljakutsetele on Euroopa Liit 
(EL) tunnustanud kolmandate riikide koda nike 
sisse rände olulisust. ELi majanduskasvu strateegia 
“Euroopa 2020”1 rõhutab vajadust soodustada rän
net valdkondades, kus on puudu tööjõust ja oskus
test ning tõmmata ligi kol man date riikide kodanikke 
(KRKsid), kes oleksid kõrgelt kvalifitseeritud. 2015. 
aasta Euroopa rände tegevuskava2 üks prioriteedest 
on sea dus liku sisserände parem haldamine. Rände
kavas toonitatakse, et ilma sisserändeta vähe neks 
ELi tööealine elanikkond järgmise kümne aasta 
jooksul 17,5 miljoni inimese võrra, mis seaks ohtu 
ELi majanduse kasvu ja hoolekande süsteemi jätku
suut lik kuse.

ELi liikmesriigid (edaspidi LRid) regu lee ri vad 
rände voo gusid, luues oma sea dus tega rände kana
lid, mis või mal da vad eri ne va tel alus tel EL i elama 
asuda. Sõl tu valt rändajate ala liigist (üli õpilased, 
kõr gelt kvali fit see ri tud töö ta jad, hoo aja töö li sed jpt) 
tuleb KRK del täita elamis loa saa mi seks keh tes ta tud 
nõu ded. Kui isik ei vasta enam sea tud nõue tele, 
tuleb tal rii gist lah kuda. Samas või vad ühel alusel 
esmase elamis loa saanud KRK d oma sisse rände 
alust muuta, taot ledes elamisluba teistel alustel.

Euroopa rändevõrgustik (edaspidi ERV) viis 
2015. aastal läbi uuringu “Sisse rände staa tuse 
ja riigis vii bi mise aluse muut mine – üle vaade 
Euroopa Liidu liik mes rii kide prak ti ka test”3, mille 
ees märk on anda poliitika kujun da ja tele ja prak ti
ku tele üle vaade rände aluse muut mise mahust ja 
või ma lus test LR ides. Neid küsi musi on EL is seni 
vähe uuritud. Antud info leht annab ülevaate ERV 
uuringu peamistest tule mus test, teiste LR ide pea
mistest välja kutse test ja pari ma test praktikatest.

1	 ELi	majanduskasvu	strateegia	“Euroopa	2020”,	vt	http://tiny.
cc/bhu1ey

2	 Euroopa	rände	tegevuskava	COM(2015)240,	vt	http://tiny.cc/
wfu1ey

3	 Käesolev	infoleht	põhineb	antud	ERV	uuringu	koondaruandel,	
vt	http://tiny.cc/qhu1ey

Ühise seadusliku raamistiku 
puudumine

ELi direktiivid seavad miinimumstandardid erine
va tel alus tel elamis lubade väl jas ta mi seks, kuid ei 
regu leeri üld juhul sisse rände aluse muut mist4. 
Nii on tähtajalise elamisloaga KRK l uutel alustel 
ela mis loa taot le mine regu lee ri tud sise riik li kes 
seadusandlustes. Taotlemaks esmakordset elamis
luba EL is, tuleb KRK l esi tada taot lus vas tava LR i 
dip lo maa ti li ses esin du ses. Ena mi kus LR ides ei erine 
elamis loa aluse muut mise taot le mi sel kri tee riu mid 
ja tin gi mu sed nen dest, mida nõu takse esmase taot
luse esi ta misel. Kui isik vii bib sea dus li kul alu sel juba 
EL i ter ri too riu mil, on kõi ki des LR ides vähe malt 
mõnin gad sea dus li kud või ma lu sed elamis loa aluse 
muut mi seks, ilma et isik peaks rii gist lah kuma. Kol
me teist kümnes LRis on elamis loa aluse muut mi sel 
vähen da tud nõud misi, võr rel des esmase elamis loa 
taot le mi sega Mõnin ga tes liik mes rii ki des on nõu ded 
elamis loa aluse muut ja tele (eel kõige töö ta mi sega 
seo tud elamis loa taot le ja tele) ran ge mad (DE, ES, 
SE, UK).5

Elamisloa aluse muutmise trendid 
Euroopa Liidus

Eurostati 2014. aasta statistika koha selt vii bis EL is 
keh tiva elamis loaga 17,8 mln KRK d. 82% ela mis luba
dest keh ti sid kauem kui 12 kuud ning kõige enam 
väl jas tati ela mis luba sid pere kond li kel alus tel (39% 
väl jas ta tud ela mis luba dest). 2014. aas tal muut sid 
oma elamis loa alust 310 370 isikut. Elamis loa aluse 
muut mise osa kaal on lan ge nud 4%lt 2010. aas tal 
2%le 2014. aas tal (vt joonis 1).

2014. aastal muut sid oma ela mis loa alust liik
mes rii giti kuni 7% keh ti vate ela mis luba dega KRKd. 
Kõige enam muu deti ela mis loa alust Por tu ga lis 

4	 Ainsaks	erandiks	on	hiljuti	muudetud	viisadirektiiv	(2016/801/
EU),	mis	võimaldab	õpilastel	või	teadustöö	tegijatel	9	kuu	jook
sul	pärast	õpingute	või	teadustöö	lõpetamist	ELs	tööd	otsida.

5	 EL	liikmesriike	tähistavad	lühendid,	vt	http://tiny.cc/qhu1ey
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(6,9%), Mal tal (6,6%), Tšeh his (4,7%), Iiri maal (3,9%), 
His paa nias (3,7%) ja Prant sus maal (3,5%) (vt joo
nis 2).

Suhteliselt sageli vahetatakse hari duse oman
da mi seks antud ela mis luba teise aluse vastu. 2014. 
aas tal muut sid 6% hari duse oman da mi seks antud 
ela mis loaga KRK st oma ela mis loa alust, moo dus
ta des 19% (60 018) kõi ki dest ela mis loa aluse muut
mis test EL s. Võr rel des 2011. aas taga on toi mu nud 
mär ga tav lan gus, kui ela mis loa alust muut is 19% 
õppi mi seks antud ela mis loaga välis maa last. 72% kõi
ki dest muut mis test õppi mi seks antud elamis lu ba delt 
muu dele alus tele tehti Prant sus maal, Saksa maal ja 
Ühend ku ning rii gis. Ena mik elamis loa aluse muut
misi töö ta mi sega seo tud alus tele tehti õppi mi seks 
saa dud ela mis loa oma nike poolt (63%). Ena mik liik
mes rii ki dest otsib või ma lusi, kui das hoida rii gis alles 
edu kalt üli kooli lõpe ta nud ning töö tu rule vaja like 
oskus tega KRK sid, mis on oma korda suu ren da nud 
vas ta vat elamis loa aluse muut mist.

Teine kõige sage da sem ela mis loa aluse muut
mine EL is on tööga seon du vast ela mis loast tei sele 
alu sele. 2014. aas tal muu tis 4% (126 047) tööga seo tud 
ela mis loaga KRK st oma elamis loa alust, moo dus ta
des 40% (2010. aas tal 63%) kõi gist ela mis loa aluse 
muut mis test EL is. Kõige enam muu deti 2014. aas tal 
töö ta mi seks antud ela mis lu ba sid muu aluse vastu 
His paa nias (66 119). Ena mik LR e toe ta vad KRK de 
integ rat siooni töö tu rule ning või mal da vad ela mis
loa aluse muut misi nii muu delt alus tel töö ala sele 
kui töö ala selt teis ele ela mis loa alus ele. Mit me tes 
liik mes rii ki des, seal hul gas ka Ees tis, kaas neb ena
mike elamis loa alus tega õigus töö tada. ELi mit mes 
liik mes rii gis on kõige ker gem ela mis luba vahe tada 
ELi sinise kaar di oma nikul, kõr gelt kva li fit see ri tud 
töö tajal või tea dus töö tege mi seks antud ela mis loa 
oma nikul. Kõige ras kem on elamisluba vahetada 
hoo aja töö lis tel. 

Kõik liik mes rii gid või mal da vad ela mis loa aluse 
muu tusi pere konna alu selt teis tele alus tele. Ometi 
kasu tas antud või ma lust 2010.–2014. aas tal ainult 
1% KRK st, mida saab sele tada pere kond li kul alu sel 
antud ela mis lu bade pika kest vuse ning mit mete 
kaas ne vate õigus tega, kuigi need on tihe dalt seo tud 
pere kon na liikme ela mis loa alu sega. Kõige enam 
ela mis loa aluse muut misi pere kond li kult aluselt 
tei sele alu sele lei dis aset Prant sus maal (37 158).

Enamik liikmes riike või mal dab elamislubade 
alu seid muuta ka var ju pai ga taot le ja tel ja inim kau
ban dus ohv ri tel. Antud juhul on sisse rände staa tuse 
ja riigis vii bi mise aluse muut mise või ma lusi roh kem 
inim kau ban dus ohv ri tel. Var ju pai ga taot le ja tel on 
mõnin ga tel tin gi mus tel või ma lik saada töö ta mi sega 
seo tud ela mis luba seits mes LR is (DE, EE, ES, FI, IT, 
LV, SE). Nega tiivse var ju pai ga otsuse saa nutel on 

või ma lik taot leda ela mis luba töö ta mi seks ainult 
Root sis. Sel leks peab isik eel ne valt olema töö ta nud 
Root sis vähe malt neli kuud ning peab tõen dama, et 
töö suhe jät kub veel vähe malt ühe aasta. Samuti peab 
taot leja kuu palk olema vähe malt 13 000 SEKi ning 
töö tin gi mu sed pea vad vas tama antud vald konnas 
keh ti va tele kol lek tiiv le pin gu tele või keh ti va tele nor
mi dele. Samas on Root sis vaid vähes tel nega tiivse 
otsuse saa nud var ju pai ga taot le ja tel õnnes tu nud 
oma elamis loa alust muuta ning jääda riiki sea
dus li kul alu sel töö tama (2014. aas tal 172 elamis luba 
töö ta mi seks).

LR ide motivatsioon võimaldada 
elamisloa aluse muutmist

ERV uurin gus osa le nud LR ide hin nan gul toe ta vad 
riik li kud poliitikad sisserändajate elamisloa aluse 
muut mist, kuna sel lest on kasu nende rii kide majan
du sele. Pea mi selt toodi esile mak ro ma jan dus li kud 
põh jen du sed. Seal juu res rõhu tati vaja dust täita 
töö kohti ning hoida alles ande kaid sisse rän da jaid, 
et see läbi rii gis ole mas ole vad osku sed raken dust 
leiak sid (AT, BE, BG, CY, DE, IE, EE, ES, FR, HU, IT, 
LT, LU, NL, PL, SE, SK, UK). Mõned LR id kaa lu vad 
ka mik ro ma jan dus likke põh jen dusi suu ren da
maks mig rat sioo ni süs tee mide tulu efek tiiv sust ja 
paind lik kust (BE, ES, IT, LU, SE, SK). Antud LRid 

Joonis 1. Elamisloa aluste muutmised ELs rändeliigipõhiselt, 2010–2014 (%).
Allikas: Eurostat

Joonis 2. Elamisloa aluse muutmiste osakaal LRi kehtivate elamislubadega 
KRKst (%). Allikas: Eurostat
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rõhu ta sid väik se maid admi nist ra tiiv ku lu sid, kuna 
elamis loa aluse muut mi sed vaja vad vähem tööt
le mis aega ja res sursse kui esma kord sed ela mis loa 
taot lu sed. Samuti toodi esile kasu töö and ja tele, 
kuna sisse rän daja saab vii bida taot luse läbivaa ta
mise jook sul riigi ter ri too riu mil. Lisaks makro ja 
mik ro ma jan dus li kele põh jus tele, leiti mõnin ga tes 
LR ides, et ela mis loa aluse muut mine toe tab isi kute 
integ rat siooni ühis konda (DE, ES, FR, SE) ning 
aitab väl tida eba sea dus li kult riiki vii bima jää mist 
(AT, IT, EL, ES).

Elamisloa aluse muutmise 
võimalused Eestis6

Vastavalt Politsei ja Piirivalveameti (PPA) and me tele 
on aas ta tel 2010–2014 teh tud kesk mi selt 200 ela mis
loa aluse muut mist aas tas. 2014. aas tal vii bis Ees tis 
194 952 keh tiva ela mis loaga KRK d, kel lest ela mis
loa alust muu tis 203 isi kut. 2014. aas tal olid Ees tis 
pea mi sed ela mis loa muut mise alu sed töö ta mi selt 
pere konna alu sele, st asu maks elama abi kaasa ja 
lähi su gu lase juurde (56), pere konna alus telt muu
dele7 alus tele (43) ning hari duse alu selt töö ta mi sega 
seo tud alus tele (37).

Ees tis toe ta vad nii sea dus and lus kui prak ti li
sed või ma lu sed KRK de ela mis loa aluse muut mist. 
Prae gune Eesti mig rat siooni süs teem või mal dab 
KRK del, kes vii bi vad Ees tis täht aja lise ela mis loa 
alu sel, taot leda uut täht aja list ela mis luba rii gist lah
ku mata. Taot luse saab esi tada otse PPA le, eri ne valt 
ena mi kest esma taot le ja test, kes pea vad taot luse 
esi tama Eesti välis esin du ses. Juhul kui rii gis vii bi
mi seks on vaja lik viisa, nagu mõnin gate hoo aja liste 
töö ta jate puhul, tuleb taot le jal rii gist lah kuda ning 
esi tada uus taot lus välis rii gis. Taot le jal tuleb täita 
samad tin gi mu sed nagu esma kordse ela mis loa 
taot luse esi ta mi sel. Kuna välis rii gis elamis loa taot
le mine on kal lim, kui sise rii gis, siis on ka rii gi lõiv 
mõne võrra väik sem. Lisaks ei ole vaja esi tada uuesti 
doku mente, mis juba eel ne valt riigi info süs tee mis 
isi kute kohta ole mas on. 

KRK st õpi las tel, tea dus töö tegi ja tel ja õppe
jõu du del on pärast ela mis loa lõp pe mist aega 
rii gis vii bi mi seks ning uutel alus tel ela mis loa 
taot le mi seks või ela mis loa piken da mi seks 183 
päeva. Teiste ela mis loa aluste oma ni kel on sel leks 
aega 90 päeva.8 Ala tes 2016. aas tast jõus tus sea duse 
muu da tus, vas ta valt mil lele loe takse isiku rii gis 
vii bi mist sea dus li kuks tema taot luse läbi vaa ta mise 

6	 Changes	in	immigration	status	and	purpose	of	stay:	an	over
view	of	EU	Member	States	approaches:	Estonian	national	
report	(2015),	vt	uuringut	http://tiny.cc/ptv1ey

7	 Hõlmab	elamislubasid,	mis	antud	rahvusvahelise	kokku	lepe,	
piisava	legaalse	sissetuleku	ning	rahvusvahelise	kaitse	alusel	.

8	 Tulenevalt	Välismaalaste	seaduse	2016.	aasta	muudatustest.

ajal. Vara se malt peeti sea dus li kuks rii gis vii bi mi seks 
ainult täht aja lise ela mis loa piken da mise taot luse 
läbi vaa ta mise perioodi. Välis maa laste sea duses 
teh tud muu da tu sed, mis toe ta vad elamis loa aluse 
muut mist, on osa üldi sest polii ti li sest ees mär gist 
toe tada ja hoida rii gis ande kaid ini mesi. Välis tu
den gite riiki tööle jää mise soo dus ta mine on põh jus, 
miks juba 2010. aastal jäeti Välis maa laste sea du sest9 
välja pii ran gud, mis eel da sid isiku rii gist lah ku mist 
elamis loa aluste muut mi seks. 

Täht aja liste ela mis lu bade alane info on kät
te saa dav PPA kodu lehel.10 Lisaks vee bi le hele on 
ela mis lu bade taot le mise ala sed info vol di kud kät te
saa da vad PPA tee nin dus punk ti des üle Eesti. 

Käes oleva uuringu tule mus test sel gub, et PPA 
kes ken dub pigem täpse info jaga mi sele täht aja liste 
ela mis lu bade aluste kohta, kui sel gi tab pro ak tiiv
selt KRK le, millised on või ma lused ela mis loa aluse 
muutmiseks.

ELi õppetunnid, väljakutsed ning 
parimad praktikad

Ela mis loa aluse muut mist või mal da vate riik like 
polii ti kate mõju ja tõhu sust ei ole LR ides süs te maa
ti li selt hin na tud. Siiski anna vad mõnin gad uurin gud 
posi tiiv seid indi kat sioone. Prant sus maal läbi vii dud 
uurin gus tuuakse esile, et ela mis loa aluse vahe ta mist 
toe ta vad sea dus and li kud muu da tu sed anna vad 
posi tiivse panuse majan du sele, toe ta vad integ
rat siooni Prant suse ühis konda ning aita vad luua 
side meid kii resti are ne vate rii ki dega.11 Saksa maal 
läbi vii dud uuring näi tas, et 55% rah vus va he lis test 
üli õpi las test muut sid riiki jää mi seks pärast kooli 
lõpe ta mist oma elamis loa alust.12 Samuti on mit
med liik mes riigid (AT, ES, LU, LV, SE) välja too nud, 
et või ma lu sed ela mis loa alust muuta on aida nud 
enne tada KRK eba sea dus li kult riiki jää mist.

LRide peamised väljakutsed

 Elamisloa aluse muutmise võimaluste väär
kasu ta mine (CZ, LT, LU, LV, SE, UK).

Leedu ametivõimud on regist ree ri nud juh tu
meid, kus töö turutesti kri tee riumi läbi mi seks on 
töö andja ning töö taja kok ku lep pel KRK d näi da
nud end tee ni vat tege li k ku sest kolm korda suu
re mat palka. Ühend kuning rii gis oli 2008.–2012. 
aas tal või ma lik KRK st üli kooli lõpe ta nu tel jääda 

9	 Välismaalaste	seadus,	vt	http://www.	riigiteataja.ee
10	 PPA	koduleht,	vt	http://www.politsei.ee
11	 Etudiants	étrangers	et	marche	du	travail	(2013),	vt	uuringut	

http://tiny.cc/uuv1ey
12	 Beschäftigung	ausländischer	Absolventen	deutscher	Hoch

schulen,	Ergebnisse	der	BAMFAbsolventenstudie	(2013),	vt	
uuringut	http://tiny.cc/2vv1ey
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kaheks aas taks riiki tööd otsima. Antud või ma
lust pii rati ning seati sisse ran ge mad nõu ded, 
kui sel gus, et kooli lõpe ta nud ei olnud asu nud 
tööle kõr gelt kva li fit see ri tud töö koh ta del, mis 
oli olnud antud rän de ka nali ees mär giks.

 Elamisloa aluse muutmisi läbiviivate amet kon
dade praktikate erinevused (DE, FR).

Prantsusmaa uuringust selgus, et pre fek tuu ri des 
on raken du sel eri ne vad prak ti kad ela mis lu bade 
aluste muut mise menet le mi sel. Uutel alus tel 
elamis loa saa mine võib sõl tuda sel lest, mil li ses 
pre fek tuu ris vastav taotlus esitati.

 Piiratud info levik (BE, FR).

Prantsusmaa uuringus toodi esile, et elamis loa 
aluse muutmise protsessid on kee ru kad ning 
KRK d ei ole neist tihti tead li kud. Vähemhari
tud ning pii ra tud IToskus tega isi kud ei oma 
pii sa vat ligi pääsu ela mis loa aluse muut mise 
koha sele infole.

 Liiga vähe uuringuid, mis käsitlevad elamisloa 
aluse muutmisi (BU, LU).

Bulgaaria uuring näitas, et riigi administratsioon 
soovib rohkem analüüse, mis käsitleks elamisloa 
aluse muutmisi võimaldava seadusandluse 
rakendumist praktikas. Üle vaade võimalikest 
puudujääkidest võimaldaks ellu viia vajalikud 
muudatused.

LRide parimad praktikad

 Talentide hoidmine (eelkõige välis maa las test 
tuden gite, kes on oma õpin gud edu kalt lõpe
ta nud (BE, EE, FR, IE, LT, NL, PL, SE)).

Iirimaa uuringus toodi välja, et KRK st üli kooli 
lõpe ta nu tel või mal da takse üks aasta ilma töö
loata rii gis töö tada. Antud perioodi lõpus ning 
sea tud tin gi muste täit mi sel võib välis maa lane 
oma elamis loa alust muuta ning taot leda elamis
luba rii gis töö ta mi seks. Isi kud, kes asu vad tööle 
ameti alal, mis on välja too dud kõr gelt kva li fit
see ri tud töö kohtade nime kirjas,13 või vad töö tada 
mada lama palga kri tee riumi alusel.

 Info levitamine.

Kõik LR id jagavad KRK le infor mat siooni rände 
staa tuse ja rii gis vii bi mise aluse taot le mise kohta. 
Ainult mõnin gad LR id (CZ, DE, EL, ES, FI, IE, 
NL, PL, SE, SK, UK) jaga vad mig ran ti dele täp
se mat infor mat siooni elamis loa aluse muut mise 
kohta. Tšehhis jaga takse elamis loa aluse muut
mise kohta infot sise mi nis tee riumi kodu le hel, 

13	 Töökohtade	nimekiri,	vt	http://tiny.cc/kxv1ey

Itaa lias riik liku polit sei (Poli zia di Stato) pre fek
tuu ride kodu leh te del, Iiri maal koda kond sus ja 
mig rat sioo ni ameti kodu lehel. Slo vak kias tagab 
elamis loa aluse muut mise alast infot IOMi esin
dus. Sak sa maal on kasu tu sel por taal Makeit
inGermany.com, kus on kät te saa dav info ka 
elamis loa aluse muut mise või ma luste kohta 
välis maa las test üli õpi las tele. Luk sem bur gis tea
vi tab immig rat siooni direk to raat KRK d, kui on 
tuvas ta nud isi kule sood sama elamis loa aluse.

 Elamisloa aluse muutmise väärkasutamiste 
enne ta mine.

Ühendkuningriigis jälgitakse põh ja li kult, kas 
mig ran tide tege vus vald kond on vas ta vu ses 
nende keh ti vale elamis loale keh tes ta tud nõue
tega. Seal hul gas kont rol li takse maksu and meid, 
veen du maks, et välis maa lane, kel  pole luba tud 
töö tada, pole seda siiski tei nud. Samuti kont
rol li takse, kas hari duse oman da mi seks antud 
ela mis loaga KRK d, kes soo vi vad elamis loa alust 
muuta, on oma õpin gud edu kalt lõpe ta nud. 
Sar nane prak tika on kasu tu sel ka Eestis. 

 Negatiivse varjupaigaotsuse saanud isikutel 
tea tud tingimustel töötamise võimaldamine.

Rootsi uuringus rõhutatakse, et juba töö turule 
integ ree ritud välis maa las tel, kelle varju paiga
taotlus on tagasi lüka tud, riiki tööle jää mise 
või mal da mine võib enne tada antud isi kute eba
seadus li kult riiki elama jäämist. Samuti tuuakse 
välja, et töö  andja seisu kohast on mõist lik hoida 
töö ta jat, kel lesse on inves tee ri tud ja kel lega soo
vi takse töö suhet jät kata. 

 

Euroopa rändevõrgustik

Euroopa	 rändevõrgustik	 (ERV)	 on	 2003.	 aastal	 Euroopa	 Komisjoni	
poolt	asutatud	ja	selle	poolt	koordineeritud	uurimis	 ja	tea	be	vahetus
võrgustik,	mis	koosneb	liikmesriikide	riiklikest	kontakt	punktidest	ning	
riiklike	kontaktpunktide	poolt	kaasavatest	koha	li	kest	rände	ja	varjupaiga
valdkonna	orga	ni	sat	sioonidest.

ERV	peamine	eesmärk	on	koguda	ja	analüüsida	ajakohast,	objek	tiivset,	
usaldusväärset	ning	võrreldavat	rände	ja	varjupaigavald	konna	infot,	
samuti	jagada	saadud	teavet	poliitikakujundajate	ja	laiema	ava	lik	kusega.

Euroopa	rändevõrgustiku	Eesti	kontaktpunkt

Aadress:	Narva	mnt	25,	10120	Tallinn
Telefon:	640	9464
Epost:	emn@tlu.ee
Koduleht:	http://emn.ee


