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Eestis ajutiselt viibija õigus töötada

Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada,
kui tema Eestis töötamine on registreeritud või kui
tema Eestis töötamise õigus tuleneb vahetult
seadusest või Riigikogu ratifitseeritud välislepingust.
(§ 104 lg 1)

 Keelud §104 lg 2 ja 3
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Lühiajalise töötamise õigus vahetult 
seadusest

 kinnipeetav, vahistatu või arestialune
 vedurimeeskonna liige või teenindava personali liige või autojuht, kes 

toimetab sõitjaid/veoseid riigipiiri ületades, või lennumeeskonna liige
 Eestis registrisse kantud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali 

juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil
 Eestis väga lühiajaline töötamine – kuni 5 päeva 30 päeva jooksul (alates 

17.01.2017)
 Välisministeeriumis akrediteeritud ajakirjanikud (alates 17.01.2017)
 Elamisloa kehtivuse lõppemise järgselt Eestis ajutiselt viibiv isik (alates 

17.01.2017)
 kellel on Eestis viibimiseks käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 

ja 6–8 nimetatud seaduslik alus ning kes on vastu võetud õppeasutuse 
neljanda või viienda taseme kutseõppesse, rakenduskõrgharidus- või 
bakalaureuseõppesse, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud 
õppekavadel põhinevasse õppesse või magistri- või doktoriõppesse, 
tingimusel et tema Eestis töötamine ei takista õppimist.
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Lühiajalise töötamise õigus vahetult 
seadusest II

 Välismaalane, kellel viibimiseks VMS § 43 lõike 1 
punktides 1−4 ja 6−8 nimetatud seaduslik alus ning 
kes on vastu võetud 
 õppeasutuse neljanda või viienda taseme kutseõppesse,
 rakenduskõrgharidus- või 
 bakalaureuseõppesse, 
 bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel 

põhinevasse õppesse või 
 magistri- või 
 doktoriõppesse, tingimusel et tema Eestis töötamine ei 

takista õppimist (VMS§105 lg 4 p 6).
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Lühiajalise töötamise registreerimine

 Lühiajaliselt võib Eestis töötada välismaalane, 
kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks 
ning kelle töötamine on enne tööle asumist 
registreeritud PPA-s (§106 lg 1)

 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise võib 
registreerida, kui:
1) välismaalasel on töökoha täitmiseks nõutav 
kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning 
vajalikud erialaoskused ja teadmised;
2) tööandja on Eestis registreeritud.
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Lühiajalise töötamise registreerimine II

 Lühiajaline Eesti töötamine on lubatud kuni 365 
päeva 455 järjestikuse päeva jooksul

 Hooajatöö puhul 270 päeva 365 päeva 
jooksul

 Tavapäraselt kehtib tööandjale kohustus maksta 
välismaalasele töötasu, mis on vähemalt võrdne Eesti 
aasta keskmise brutopalgaga
 Hooajatöö puhul palgamäära VMS-is kehtestatud 

ei ole!
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Lühiajalise töötamise registreerimise 
taotlemine 

 Taotleja on tööandja
 Taotluse saab esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult 

ppa@politsei.ee , posti teel, iseteeninduses või 
teeninduses

 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise 
taotlus Taotluse allkirjastamisega kinnitab tööandja, et kõik 
taotlusel olevad andmed ja sellele lisatud dokumendid on õiged 
ning välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise 
tingimused on täidetud.

 välismaalase 1 digitaalne foto;
 koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega 

leheküljest;
 riigilõivu tasumist tõendav dokument.
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Iseteenindus I

 Iseteenindus asub siin lehel: 
https://www.politsei.ee/et/iseteenindus

 Vajate:
 Isiku digitaalset fotot
 Passi koopiat
 Enda ID-kaarti

 RL saab tasuda lingiga
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Iseteenindus II

Faili vormid, mida saab iseteeninduses taotluse juurde 
laadida: 
 Välismaalase foto võib olla jpeg või jpg, minimaalse resolutsiooniga 

1300x1600 pikslit, minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse 
suurusega 5 MB 

 Välismaalase passi koopia võib olla jpg, jpeg, png, bmp
 Volitus taotluse esitamiseks peab olema digiallkirjastatud

konteiner. Üles saab laadida ühe konteineri (kui on mitu volitust, siis 
siduge need kokku ja allkirjastage üheks konteineriks). 

 NB! Faili nimetustes ei tohi olla sulgusid () ega kirjavahemärke
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Lühiajalise töötamise registreerimine 
HOOAJATÖÖ

 Kes on hooajatöötaja?
 välismaalane, kelle alaline või peamine 

elukoht on kolmandas riigis ning kes viibib 
Eestis viisa või viisavabaduse alusel ning 
teeb hooajatööd Eestis registreeritud 
tööandjaga sõlmitud tähtajalise töölepingu 
alusel (VMS §106 lg 11)

 Töötasu
 Hooajatöö puhul palgamäära VMS-is 

kehtestatud ei ole! Muid Eesti õigusakte, mis 
töötasu maksmist reguleerivad, tuleb täita!
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Lühiajalise töötamise registreerimine 
HOOAJATÖÖ

 Milline töö on hooajatöö?
 Vabariigi Valitsuse määruses loetletud hooajast 

sõltuval tegevusalal töötamine (VMS §106 lg 
10 p 1)

 Hooajatöö peab olema seotud kindla ajaga 
aastas, mil nõudlus tööjõu järele on hooaja tõttu 
märkimisväärselt suurem kui muul ajal (VV 
13.01.2017 määrus nr 13)
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Lühiajalise töötamise registreerimine 
HOOAJATÖÖ

 Hooajast sõltuvad tegevusalad?
1. Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid 
teenindavad tegevusalad (EMTAK A 01) 
2. Metsamajandus ja metsavarumine (EMTAK A 02) 
3. Kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK A 03) 
4. Toiduainete tootmine (EMTAK C 10) 
5. Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu 
villitud vee tootmine (EMTAK C 1107) 
6. Majutus (EMTAK I 55) 
7. Toidu ja joogi serveerimine (EMTAK I 56) 
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Lühiajalise töötamise registreerimine 
HOOAJATÖÖ

 Muud tingimused hooajatöötajatega?
 enne taotluse esitamist sõlminud välismaalasega 

tähtajalise töölepingu või teinud siduva tööpakkumise
(VMS §106 lg 10 p 2);

 välismaalase majutus Eestis viibimise ajal on tagatud 
õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavas eluruumis või 
majutusettevõttes (VMS §106 lg 10 p 3).

 Kui majutus on korraldatud tööandja poolt või kaudu, ei tohi 
majutuse maksumus olla ülemäära suur ega 
ebaproportsionaalne võrreldes välismaalase ühe kuu 
töötasuga ning majutuse maksumust ei tohi välismaalase 
töötasust maha arvata (VMS §106 lg 12)
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Lühiajalise töötamise registreerimise 
taotlemine - HOOAJATÖÖ

Hooajatöö registreerimisel kinnitab tööandja 
taotluse allkirjastamisega, et: 

 kui tagate hooajatöötaja majutuse, siis 
majutus vastab õigusaktidega kehtestatud 
nõuetele ja välismaalasel on üürileping

 välismaalasega on sõlmitud tähtajaline 
tööleping või tehtud siduv tööpakkumine

 hooajatöötajal on tervisekindlustusleping, mis 
tagab tema haigusest või vigastusest tingitud 
ravikulude tasumise perioodil, kui ta ei ole 
riikliku ravikindlustusega kaetud
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Lühiajalise töötamise registreerimise 
taotluse menetlemine - HOOAJATÖÖ

 Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse 
registreerimisest 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele 
järgnevast päevast või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise 
päevast arvates.

 PPA hindab taotluse menetlemisel, kas tööandja ja välismaalane 
vastavad VMS tingimustele ega esine registreerimisest keeldumise 
aluseid.
 PPA võib menetluse käigus küsida täiendavaid andmeid, selgitusi, 

muid tõendeid, teha paikvaatlust jne.
 Otsus saadetakse tööandjale ja välismaalasele emaili teel

 Kiirkorras registreeritakse lühiajaline töötamine hiljemalt taotluse 
esitamisele järgneval tööpäeval, kui välismaalane on viimase viie aasta
(alates 2017 jaanuar) jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema
lühiajalise töötamise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud. 
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Viisavabadus

 Üldiselt viibimisõigus lühiajaliselt 90 päeva 180 
päevase perioodi jooksul;

 Osade riikide puhul nõue, et peab olema isikul 
biomeetriline pass (näiteks Ukraina);

 Saab kontrollida kas isik vajab viisat järgnevalt 
kodulehelt: https://vm.ee/en/who-does-not-need-
visa-visit-estonia

Hea teada! Viibimisaja arvutamisel on hea kasutada 
Schengeni viisa kalkulaatorit. 
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Lühiajaline viisa ehk C-viisa

 Võib väljastada kehtivusega KUNI 5 aastat
 Võimaldab viibida Schengenis kuni 90 päeva 180 

päevase perioodi jooksul
 Kalkulaator: https://ec.europa.eu/home-

affairs/content/visa-calculator_en. 
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D-viisa

 Maksimaalne kehtivusaeg KUNI 12 kuud; 
 Maksimaalne viibimisaeg Eestis 365 päeva 

järjestikkuse 12 kuu jooksul;
 Taotluse esitamisel saatkonnas dokumentide 

nimekirja ja RL rekvisiidid leiate siit: 
http://vm.ee/et/pikaajalise-d-viisa-taotlemine;
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Pikaajalise viisa taotlemiseks vajalikud 
dokumendid
• Täidetud taotlusankeet
• üks värvifoto
• taotleja kehtiv reisidokument
• kehtiv tervisekindlustusleping
• viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid
• riigilõivu tasumist tõendav dokument

NB! ENNE TEENINDUSSE TULEKUT:
 täida ankeet eeltaotluse keskkonnas: https://eelviisataotlus.vm.ee
 broneeri taotluse esitamiseks aeg https://broneering.politsei.ee/
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Teiste liikmesriikide väljastatud D-viisa

 Teiste Schengeni liikmesriikide poolt väljastatud 
pikaajalise viisa alusel võib isik viibida Schengenis 
lühiajaliselt 90 päeva 180 päevase perioodi jooksul
 Näiteks Poola pikaajaline viisa võimaldab olla 

Poolas pikaajaliselt, kuid teistes Schengeni 
riikides võib viibida lühiajaliselt. 

 Hea teada! Viibimisaja arvutamisel on hea 
kasutada Schengeni viisa kalkulaatorit. 
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Taust

 Nõustamisteenuse väljaarendamise strateegiliseks 
aluseks on „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ 
tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika 
programm

 Rahastatakse 01.01.2017-31.12.2021 Euroopa Liidu 
struktuurifondidest (Euroopa Sotsiaalfondi meede)

 Teenus käivitus 01.03.2017
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Kuidas nõustame?

+372 612 3500 (E-R 9.00 – 15.00)

migrationadvice@politsei.ee

EstonianPolice_MigrationAdvice
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Tere!
Hello!

Привет!

Tallinn

Tartu

Jõhvi

mailto:migrationadvice@politsei.ee


TÄNAN!

Annika Karm
Migratsiooninõustaja Tartus ja Pärnus
612 3500
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