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Välistööjõu kasutamise reeglid 
erinevad

• Euroopa Liidu kodanikud ja nende kolmandatest riikidest 
pärit perekonnaliikmed

• Eestis elamisloa alusel juba elavad välismaalased

• Teistes EL liikmesriikides elamisloa või viisa alusel elavad 
välismaalased

• Väljaspool EL liikmesriike elavad välismaalased
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taotlusi positiivsed otsused keelduvad otsused menetluse lõpetamine

Töötamise alus:
1. Üldtingimustel
2. Hooajatöö
3. Iduettevõttes töö
4. Tippspetsialist
5. Lähetatud töötaja

Tööandja põhitegevus:
1. Ehitus
2. Töötlev tööstus
3. Põllumajandus 
4. Muu teenindav tegevus
5. Veondus, laondus

1. UKR

2. BLR

3. RUS

4. MDA

5. UZB



Hooajatöö

✓Töötamine lubatud kuni 270 päeva aastas.

✓Välismaalase elukoht väljaspool EL liikmesriike

✓Tööandja sõlmib tähtajalise töölepingu 
➢taotlemise hetkel kas sõlmitud või siduv pakkumine tehtud

✓Asub tööle hooajast sõltuval tegevusalal
➢kinnine loetelu, 7 tegevusala – nt taime- ja loomakasvatus EMTAK A01

✓Töö seotud kindla ajaga aastas, mil nõudlus tööjõu järele hooaja 
tõttu märkimisväärselt suurem kui muul ajal

✓Välismaalaste palgakriteerium ei kohaldu – üldine Eesti tööõigus 
töötasu osas kohaldub

✓Majutus eluruumis või majutusasutuses 4



Eestisse jõudmine ja riigis viibimine

➢Lühiajalise töötamise registreerimisest üksinda ei piisa, 
välismaalane vajab ka seaduslikku viibimisalust.

➢Eestis viibimiseks kauem kui 90 päeva vajab välismaalane 
Eesti poolt välja antud D-viisat.
➢Viisavabadus, teiste riikide viisad või elamisload ei anna õigust Schengenis 

kokku üle 90 päeva viibida!

➢Arvestades reisimise piiranguid, soovitame D-viisa taotleda 
enne Eestisse tulemist.

➢Isolatsioon 10 päeva,  2x testimine
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Nõuanded

✓Valige kandidaate hoolikalt, teile kaasnevad kutsuja 
kohustused!

✓Otsige sobivad töötajad ise või teile usaldusväärse vahendaja 
kaudu. Vältige juhupakkumiste kasutamist!

✓Konsulteerige PPA migratsiooninõustajatega täpsema info ja 
juhiste saamiseks!

✓Kasutage iseteeninduskeskkonda lühiajalise töötamise 
registreerimiseks – odavam, vastus tuleb kiiremini!

✓Teiste riikide kaudu reisimisel kontrollige, mis tingimustel hetkel 
lubatakse piiri transiidi eesmärgil ületada – vaata vastava riigi 
välisministeeriumi kodulehte. 6
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Olulised lingid

• Enne PPA-s elamisloa või viisa taotluse esitamist broneeri aeg!  
https://broneering.politsei.ee/

• Lühiajalise töötamise registreerimise taotlus esita 
iseteeninduses: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus

• Enne PPA teenindusse või saatkonda viisa taotluse esitama 
tulemist täida e-keskkonnas ankeet: https://eelviisataotlus.vm.ee/
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Küsimused?
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Tänan!
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