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Rändepoliitika kujunemine   
 

• Eesti rändepoliitika on taasiseseisvusajal kujunenud järk-järgult koos 
valitsemisvõimekuse väljaarenemisega.  

 

• Eesmärgiks on saavutada Eesti riigi poolt endale seatud eesmärke pidevalt muutuvas 
keskkonnas, arvestades globaalseid ja regionaalseid protsesse. 

 

• Tervikliku rändepoliitika tagamine eeldab valdkondlike poliitikate ootustega arvestamist, 
kuid ka fookuse püsimist valdkondlike poliitikate ootustest väljajäävatel rändeliikidel. 
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Rändepoliitika lähtekohad  
 

• Konservatiivne teadlikult juhitud rändepoliitika. 

 

• Rändepoliitika kujundamine lähtudes siseriiklikest arenguvajadustest ning EL 
ühispoliitikast ja rahvusvahelistest normidest. 

Eesmärgid: 

• lahendada tööjõupuuduse probleem senise konservatiivse rändepoliitika jätkumisel; 

• arenguvajaduste rahuldamisele lisaks peab tagama ühiskonna tervikliku toimimise ja 
rahvusriikluse säilimise. 
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Sisseränne numbrites 
 

 

 

 

 

 

 

Erinevate elamisloa aluste lõikes Eestis viibivate välismaalaste arv 2010 – 2014 
 

Alus 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 
Pereränne 5665 5846 6315 6383 6470 
Töötamine 2123 2286 2913 2723 2252 
Ettevõtlus 145 209 346 379 392 
Õppimine 491 535 603 763 983 
Legaalne sissetulek 167 181 201 156 73 
Välisleping 16611 15518 13229 12738 12348 
Kokku 25202 24575 23607 23142 22518 
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Riigi arenguvajaduste tagamine  

• Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kohaselt tuleb Eesti majanduse konkurentsivõime 
tõstmiseks luua soodne keskkond välistudengite ja tippspetsialistide Eestisse tulekuks. 

 

• 2013. aastal vastuvõetud välismaalaste seaduse muudatustega soodustatakse 
tippspetsialistide, teadlaste, õpetajate ja õppejõudude, üliõpilaste ja nende 
perekonnaliikmete Eestisse saabumist. 

 

• 2014. aastal jätkub töö riigi arenguvajadustele vastava rände soodustamiseks. 
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Tippspetsialistide saabumise soodustamine 
 

• Peamiseks põhjuseks, miks Eesti tööandjad on välistööjõust huvitatud, on tööjõupuudus, 
kas konkreetses regioonis või meie töötajate vähene kvalifikatsioon spetsiifilise töö või 
teenuse puhul.  

 

• Kehtestasime kiirmenetluse tippspetsialistide  Eestis töötamise vormistamiseks. 

 

• Ettevõtluse soodustamine. 
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Haridus-ja teadusrände soodustamine 
 
 Soodustame teadlaste, õpetajate ja õppejõudude ning  üliõpilaste Eestisse saabumist:   

 

 nimetatud isikud saavad Eestisse saabuda viisaga ning elamisloa taotlus on võimalik 
esitada Eestis viibides;  

 õpetajad ja õppejõud, teadlased võivad kohe tööle asuda; 

 üliõpilased võivad töötada õppimise ajal ning pärast õpingute lõppemist on neil 
võimalik jääda Eestisse tööotsimise eesmärgil.  

 
  

 

 

 
7 



Pereränne 
•  On elementaarne, et tegeledes töö ning haridus-ja teadusrändega, peab tähelepanu 

pöörama ka pererändele. 

• Kõik isikud, kes tulevad siia töötama, õppima, teadustööd tegema saavad kaasa võtta ka 
oma abikaasa ja alaealised lapsed.  

• Pereränne on ülekaalukalt enamlevinud rändevorm. 

• Oluline on ka luua soodustav keskkond ja lahendused uussisserändajaskonna 
tulemuslikuks lõimimiseks Eesti ühiskonda. 
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Kohanemist soodustava keskkonna loomine 
 
• Avatud struktuurne rändepoliitika eeldab atraktiivse sotsiaalse ja majandusliku 

keskkonna loomist, asjakohast kohanemisprogrammi ja tugivõrgustikku ning proaktiivselt 
sõbraliku keskkonna kuvandi loomist ja kommunikatsiooni.  

 
• Siseministeeriumi laiem eesmärk on uussisserändajatele tervikliku, paindliku ja 

ajakohase tugiteenuste süsteemi loomine, mis aitab neil kohaneda ja tõstab rahulolu 
pakutavate tugiteenustega. 
 

• Kohanemisprogramm ja kohanemist soodustavad tugiteenused iseenesest ei too inimesi 
Eestisse, vaid aitavad neil siin sujuvalt ühiskonnaellu sulanduda, ehk on üheks oluliseks 
argumendiks otsuse langetamisel. 
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Kohanemisprogramm Tere tulemast!/Welcome! 
 
• Kohanemisprogramm  Tere tulemast ! /Welcome ! aitab Eesti arengule olulistel inimestel 

Eestisse elama asumise otsust vastu võtta, pärast saabumist ühiskonda panustamisega 
võimalikult kiiresti alustada ning tagab nende arusaamise Eesti riigist. 

 
• Eesmärk on pakkuda kohanemisprogrammi nii EL kui kolmandate riikide kodanikele, sh 

rahvusvahelise kaitse saajatele. 
 
• Kohanemisprogrammi ja teiste tugiteenuse arendamise finantseerimisallikaks on 

Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifond. 
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Tänan ! 
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