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Ministeeriumite ja koostööpartnerite ettepanekud VMS III muudatusteks etapiks


Ettepanek/märkus
SiM esialgne kommentaar
Koostööpartnerite kommentaarid/märkused
Aiandusliidu ettepanekud
1
Ettepanek, et ühele välismaalasele saab olla tööandjaks/kutsujaks 2-3 erinevat ettevõtet. Lühiajaline töötamine hooajatöödel on praegu reguleeritud selliselt, et iga tööandja peab tegema eraldi registreerimise, tasuma riigilõivu ja ette nägema hooaja kestuse ja tööde mahu. Oluliselt lihtsam oleks kui inimene, kes on korra riiki tulnud, saaks vabamalt liikuda erinevate põllumajandusettevõtete vahel.  Näiteks ühes ettevõttes saagiperiood lõpeb aga teises samal ajal või veidi hiljem algab. Ilmastikust sõltuvalt võib hooaeg alata paar nädalat varem või hiljem. Tööde maht võib olla ühel ettevõttel prognoositust oluliselt väiksem, teisel aga jällegi oluliselt suurem. Halvemal juhul võib hooaeg ka päevapealt lõppeda. Sellistel juhtudel võimaldaks tööjõu vabam liikumine kiiremat ümberjaotumist. 
Analüüsime võimalust lühiajalise töötamise registreerimise regulatsiooni paindlikkumaks muutmist, et sarnaselt elamisloa regulatsiooniga oleks välismaalasel võimalik töötada paralleelselt ka teise tööandja juures, ilma et teine tööandja peaks lühiajalist töötamist registreerima. 
Märgime, et ka kehtiv õigus ei sea lühiajalise töötamise puhul piiranguid mitme tööandja juures töötamise kohta, kuid  iga tööandja on kohustatud lühiajalise töötamise eraldi registreerima, kuivõrd VMS § 104 lg 2 kohaselt on Eestis ajutiselt viibival välismaalasel keelatud Eestis töötada, kui välismaalane ei ole töötamist registreerinud. Erinevalt elamisloa töötamiseks regulatsioonist, ei ole ette nähtud erisust, et välismaalane võib samal ajal töötada mitme tööandja juures, järgides esimese tööandja juures töötamiseks kindlaks määratud tingimusi. 
Samuti on oluline täheldada, et kehtiv õigus võimaldab välismaalasel täna lühiajaliselt töötada mitme tööandja juures järjestikku. Välismaalane võib VMS § 106 lõike 13 kohaselt lühiajaliselt Eestis töötada kuni 270 päeva 365 päeva jooksul. Kuivõrd vastav piirang ei ole seotud konkreetse tööandjaga, vaid sätestab maksimaalse töötamise kestuse välismaalasele, ei tohi välismaalase töötamise kestus kokku ületada 9 kuud, olenemata sellest, mitme tööandja juures välismaalane töötab. Tulenevalt hooajatöö iseloomust võivadki hooajalised tööd olla lühiajalise kestusega ning see annab tööandjatele võimaluse juba Eestis olevat tööjõudu kombineeritult kasutavad. Viisa antakse olenevalt lühiajalise töötamise registreerimise perioodist ning arvesse on võimalik võtta kombineeritud töötamise kestust. Nt: Juhul, kui viisa taotlemise hetkel on töötamise registreerinud üks tööandja neljaks kuuks, siis saab viisa anda ka ainult selleks perioodiks. Kui aga viisa taotlemise hetkeks on kaks tööandjat registreerinud välismaalase järjestikuse töötamise (nt ühe tööandja juures töötab märtsist juunini ning teise tööandja juures juunist septembrini), siis on võimalik viisat taotleda perioodiks, mis katab mõlemad töötamised, võttes arvesse VMS-is sätestatud viisa andmise tingimusi ja lühiajalise töötamise maksimaalse kestuse piiranguid. Samuti on võimalik, et kui hooajatöötaja saabus Eestisse esialgu neljaks kuuks, taotletakse viisa pikendamist, et lühiajaliselt tööle asuda teise tööandja juures. 

EAKL ettepanekud
2
Pidada välismaalaste seaduse rikkumiste registrit nii ettevõtete kui ka isikute lõikes
Siseministeerium ei pea eraldi registri loomist mõistlikuks. Rikkumised on fikseeritud karistusregistris. 

3
Selleks, et võidelda illegaalse tööjõu kasutamisega, soovime, et reguleeritaks: 
	peaettevõtja vastutus VMS rikkumise eest kogu tarne- ja ahelahankes (kaaluda ka ettevõtte territooriumil sisseostetud teenuste puhul)
	riigihankeseaduses illegaalset tööjõudu kasutanud ettevõte (sealhulgas peaettevõtja) osalemise välistamine 

Palume ettepaneku osas täiendavaid põhjendusi, kuidas need ettepanekud aitavad kaasa illegaalse tööjõu kasutamise vähendamisele. Palume ka vastavat mõjuanalüüsi.
Samas VMS § 2861 sätestab tööandja kohustused ebaseaduslikult riigis viibiva välismaalase töölevõtmise korral peatöövõtja ja tema vahetu alltöövõtja(te) vaates. 









Jobbatical ettepanekud
4
Tänase seaduse valguses saab välismaalane alles elamisloa kättesaamisest u 2 nädala jooksul perearsti nimistusse, kuigi sotsiaalmaksu välismaalasele makstud töötasult on tasutud juba tööle asudes. Seega juhul, kui välismaalane saabub Eestisse, tema lühiajaline töötamine registreeritakse ja koheselt antakse sisse ka elamisloa taotlus, saab ta perearstile alles ca 3 kuu pärast, mis ei ole just kõige mugavam olukord. Seega teeks ettepaneku lubada välismaalasel, kelle Eestis töötamine on registreeritud nii PPA-s kui ka MTA töötajate registris (mis loob ka haigekassas õiguse saada arstiabi), esitada taotlus perearsti nimistusse kandmiseks. 
Sama tooksin välja ka ühistranspordi kasutamise osas Tallinnas
Mitmed avalikud teenused, sh perearsti nimistus registreerimine on seotud rahvastikuregistri kannetega. Siseministeerium on välja töötamas lahendust rahvastikuregistri subjektide ringi laiendamiseks selliselt, et ka lühiajaliselt Eestis viibivate ja töötavate välismaalaste andmed kantaks rahvastikuregistrisse. Muudatus eeldab olulisi infotehnoloogilisi arendusi ning õiguskeskkonna muutmist, mistõttu probleem ei ole kiiresti lahendatav. Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike ja Eestis püsivalt elavate välismaalaste isikuandmeid. Seetõttu ei kanta praegu rahvastikuregistrisse nende inimeste andmeid, kes viibivad Eestis ajutiselt, kuid kelle peamine elukoht on muus riigis. Mõistame, et olukord, kus lühiajaliselt Eestis töötavad välismaalased küll panustavad läbi maksude Eesti majandusse, kuid mitmed avalikud teenused on neile elukoha registreerimise takistuste tõttu kättesaamatud, on problemaatiline. Oleme lahenduse osas läbi rääkimas asjassepuutuvate asutuste ja ministeeriumitega.
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Eestisse tulnud välismaalane, kes asub siin tööle, ei saa samadel tingimustel, mis EU kodanik avada pangakontot. Siinkohal võiks pangad arvestada töölepingu pikkust, elamisloa taotluse esitamist (kuid mitte veel kätte saamist) ning samuti töötamise registreerimist nii PPA-s kui MTA-s, et võimaldada välismaalasele samad tingimused. 
Siseministeerium edastab ettepaneku Rahandusministeeriumile ning Pangaliidule. 
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Kindlasti aitaks palju kaasa veebis koostatav elamisloa taotlus, mis tuleks esitada enne PPA-sse minekut, kuna täna on olukord järgmine: välismaalane täidab taotluse vormi ning selle lisad, prindib need välja, esitab kohtumisel PPA ametnikule, kes alustab nende põhjal oma süsteemi andmete sisestamist. Seega tehakse topelt tööd, mis raiskab mitme osapoole aega.
E-taotluskeskkonna valmimine Eesti kodanike ID kaardi taotlemiseks on kavandatud 2017 a. esimesse poolaastasse (hetkel käimas arenduse piloteerimine)  ning seejärel arendatakse keskkonda reisidokumendi taotluste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotluste esitamiseks. Prognoosime, et arendustööd valmivad järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul. 
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Elamisloa taotluse kiirendatud korras läbivaatamine start-up ettevõtet nimekirjas olevatele ettevõtetele. Hetkel on neile kiirendatud korras lühiajalise töötamise registreerimine, mis tegelikult ei anna välismaalasele Eestis muid õigusi, kui lihtsalt töö alustamine. Makse aga hakatakse töötaja töötasult maksma juba järgmisel kuul pärast esimese palga väljamakset, seega panustades sotsiaalsüsteemi, oleks õiglane sealt mõistliku aja jooksul teenuseid ka vastu saada.
Ettepanek vajab täiendavat analüüsi koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.
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Pikaajalise viisa või elamisloa taotlemise võimalus Eestisse tööle saabunud välismaalase elukaaslasele. Hetkel on selline võimalus vaid abikaasadel.
Vastav muudatus on seotud kooseluseaduse rakendusaktide jõustumisega. 
      
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekud
9
Kaubanduskoja hinnangul on sisserände piirarv kõige suuremaks kitsaskohaks VMS-s. Kaubanduskoda pakub välja neli alternatiivset lahendust sisserände piirarvuga seonduva probleemi kõrvaldamiseks või leevendamiseks. 
	kaotada sisserände piirarvu nõue ehk jätta VMS-st välja §-d 113-115.
	tõsta sisserände piirarvu sellises määras, et see ei takistaks järgnevatel aastatel välismaalaste sisserännet Eestisse. Kvoodi tõstmisel võiks arvesse võtta seda, kui palju väheneb igal aastal tööealiste inimeste arv.  
	vabastada sisserände kvoodi alt täiendav grupp välismaalasi. Teeme ettepaneku vabastada näiteks oskustöölised sisserände piirarvu alt. Oleme liikmetelt saanud tagasisidet, et tööstussektoril (nt metallitööstusel) on suur huvi ja valmisolek välismaalasi tööle võtta, sest Eestis on puudu vastavate oskustega inimesi. 
	vabastada sisserände kvoodi alt neet töötajad, kes tulevad tööle nn usaldusväärse ettevõtja juurde (täpsemalt kirjeldatud kirja punktis 4).

Sisserände piirarvu nõude kaotamine või piirarvu muutmine  on teema, mis vajab otsust  poliitilisel tasandil. Siseministeerium on analüüsinud sisserände piirarvu võimalikku muutmist ning koostanud vastavad alternatiivsed muudatusettepanekud Vabariigi Valitsusele arutamiseks. 
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Kaubanduskoda teeb ettepaneku asendada Eesti keskmise töötasu nõue Statistikaameti viimati avaldatud tööandja põhitegevusala aasta keskmise brutopalgaga. Selline nõue võimaldab tööandjatel maksta välismaalasele sama suurt töötasu kui makstakse kohalikele töötajatele ühtegi valdkonda diskrimineerimata. Kui välismaalase töötasu peab olema vähemalt võrdne Eesti keskmise palgaga, aga tööandja põhitegevusala keskmine palk on väiksem kui Eesti keskmine palk, siis võib tekkida olukord, kus tööandja peab välismaalasele maksma suuremat töötasu üksnes põhjusel, et ta on välismaalane. Kui välismaalasele tuleb maksta vähemalt tööandja põhitegevusala keskmist palka, siis see ei halvendaks kohalike töötajate olukorda tööturul ning oleks võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes õiglasem. Juhime tähelepanu sellele, et töökoha täitmiseks välismaalasega on endiselt vajalik Töötukassa luba, mis antakse üksnes juhul, kui seda töökohta ei ole võimalik täita kohaliku töötajaga ning töökoha täitmine välismaalasega on põhjendatud tööturu olukorda arvestades. Lisaks teeme ettepaneku asendada Eesti keskmise palga nõue tööandja põhitegevusala keskmise palga nõudega ka välismaalase lühiajalise Eestis töötamise korral.
Tegemist on muudatusega, mis vajab poliitilise tasandi otsust.
Töötasu määra muudeti alates käesoleva aasta 1. jaanuarist (varasemalt 1,24 keskmist brutopalka). Palgakriteeriumi vähendamine Eesti aasta keskmise palgani võimaldab värvata välistööjõudu odavamalt, kuid samas on kriteerium siiski piisavalt kõrge, et see ei mõjuta negatiivselt tööturul kõige kehvemas olukorras olevaid töötajaid.

Statistikaameti andmetel on Eestis väga palju sektoreid kus keskmine brutopalk jääb väiksemaks kui Eesti keskmine (2016. aastal keskmine brutokuupalk 1146 eurot).  Sektoripõhise palgakriteeriumi kehtestamine võib kaasa tuua ebavõrdse olukorra,
 kus osade valdkondade tööandjate jaoks muutub välistööjõu palkamine keerulisemaks kui teiste tegevusvaldkondade tööandjatele.

Palgakriteeriumi eesmärk kaitsta kõige nõrgemal positsioonil olevaid Eesti töötajaid ja vältida odava tööjõu sisserännet. Sektoripõhine palgakriteerium 
võib ühelt poolt tõrjuda välja madalama palgaga kohalikke töötajaid ja teiselt poolt pärssida motivatsiooni töö keerulisemaks/tootlikkumaks muutmiseks, palkade tõstmiseks, väärtusahelas kõrgemale liikumiseks (tööjõu värbamine lihtsamatele töökohtadele).
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VMS § 106 lg 8 ja § 1761 lg 2 kohaselt võib renditöö registreerida lühiajalise töötamisena või anda välismaalasele elamisloa töötamiseks renditöötajana, kui Eestis registreeritud tööandja tegutseb renditöö vahendajana ning tööandjal on deposiidis vahendid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist. 
Viidatud sätete puhul on probleemiks see, et deposiidi suuruse arvestamisel tuleb lisaks välismaalastele arvesse võtta ka kohalike töötajate töötasufondi. Selle tulemusena võib personalirendiettevõtjal tekkida kohustus maksta deposiiti suurem summa kui on näiteks välismaalaste töötasud kokku. 
Kaubanduskoda teeb ettepaneku muuta viidatud sätete sõnastust selliselt, et kümne protsendi arvestamisel võetakse arvesse vaid kolmandatest riikidest pärit töötajate töötasufondi, mitte kõigi personalirendiettevõtja töötajate töötasusid. See tähendab, et muudatuse tulemusena peab personalirendiettevõtja tasuma väiksema summa deposiiti. Kaubanduskoja hinnangul aitab ka väiksem deposiit tagada renditööga seotud nõuete ja kohustuste katmise.
Siseministeeriumi hinnangul ei ole seaduse muutmine vajalik ja küsimus on seaduse tõlgendamises. Edastame Politsei- ja Piirivalveametile vastava juhise. 
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VMS võiks ette näha soodsamad sätted elamisloa taotlemise ja lühiajalise töötamise osas nendele välismaalastele, kes võetakse tööle usaldusväärse tööandja juurde. Usaldusväärseks tööandjaks võiks lugeda tööandjat, kes vastab näiteks järgmistele kriteeriumitele: 
	tööandja on tegutsenud teatud perioodi (nt vähemalt 3 aastat), 

maksuvõlg puudub, 
majandusaasta aruanded on tähtaegselt esitatud,
tööandja maksab töötajatele vähemalt oma põhitegevusala keskmist palka (on tasunud sellelt tööjõumaksud),
täiendavana võib kaaluda ka teatud referentsperioodil käibe või registreeritud töötajate arvu kriteeriumi lisamist, mis näitab, et ettevõtet on aktiivselt tegutsenud. 
Välismaalased, kes lähevad tööle usaldusväärsete tööandjate juurde, tuleks vabastada ka sisserände piirarvu alt. Teatud soodustused võimaldaksid senisest kiiremini ja lihtsamini usaldusväärsetel tööandjatel võtta tööle välismaalasi. Selline võimalus annab usaldusväärsetele ettevõtjatele kindlustunde, et kui neil peaks vaja minema välistööjõudu, siis nad saavad lihtsalt ja kiiresti välistööjõudu palgata.
Sarnane süsteem on kasutusel ka tolli valdkonnas, kus AEO staatuse saanud ettevõtjatele kehtivad teatud soodustused kaupade tollivormistusel ja piiriületusel. Palume Siseministeeriumil kaaluda analoogilise süsteemi sisseviimist ka VMS-i. 
Algatame koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ettepaneku analüüsi.
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Oleme saanud oma liikmelt tagasisidet ühe juhtumi kohta, kus välismaalane õppis ja töötas Eestis õppimiseks antud elamisloa alusel. Ühel hetkel tunnistati õppimiseks antud elamisluba kehtetuks ning välismaalane taotles elamisluba töötamiseks. Uue elamisloa taotlemise ajal pidi ta aga Eestist lahkuma ning ei saanud jätkata siin töötamist. Sellises olukorras ei kohaldu VMS § 130, mis võimaldab välismaalasel Eestis viibida ka elamisloa taotluse menetlemise ajal. 
Palume kaaluda VMS § 43 ja § 130 sõnastuse muutmist selliselt, et kui õppimiseks antud elamisluba tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et ta on jätnud täitmata õppekava õppimiseks antava elamisloa omamiseks nõutavas ulatuses või katkestanud õppimise, ning välismaalane töötab samal ajal, siis ei pea välismaalane töötamiseks antava elamisloa taotlemise ajal Eestist lahkuma. 
Elamisluba antakse kindlal alusel konkreetse eesmärgi täitmiseks. Ettepanekus on kirjeldatud üksikjuhtum, kus välismaalane ei täitnud oma kohustusi ega elamisloa andmise tingimusi. Alates jaanuarist on võimalik taotleda elamisluba Eestis. Antud juhul oleks olnud võimalik ennetavalt taotleda elamisluba töötamiseks, kui selgus, et soovitakse õppimise asemel töötada. Kui taotlus on esitatud elamisloa kehtivusaja jooksul, on ka riigis viibimine seaduslik. 
Kui taotletakse elamisluba õppimiseks, kuid tegelikult töötatakse ja ei kohaldu üldised palgakriteeriumi ja töötukassa loa nõuded, siis on tulemuseks elamisloa väärkasutus. Kui Eestis elamise peamine eesmärk töötamine, siis tuleks taotleda ka vastavat luba.
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Oleme liikmetelt saanud tagasisidet ka selle kohta, et sageli ei ole probleem VMS-s, vaid selles, kuidas seadust tõlgendatakse ja rakendatakse. Ettevõtjad on toonud välja, et riigiasutustel on olnud erinev arusaama mõne VMS-i sätte osas. Näiteks Töötukassa on öelnud, et nende luba ei ole vaja, kuid PPA nõuab luba. Samuti on heidetud ette, et PPA vastab liiga aeglaselt ettevõtjate päringutele. Näiteks ettevõtjal palutakse küsimus esitada PPA üldmeilile ning vastus saabub alles mõne nädala pärast.
1. märtsist on käivitunud nõustamisteenus, mis aitab nii Eestisse elama asuvatel välismaalastel kui ka neid värbavatel ettevõtetel ja organisatsioonidel saada personaalset ja usaldusväärset nõu migratsioonivaldkonnas, samuti suunatakse sinna kõik päringud, mis on tulnud muudele meiliaadressidele.

PPA ettepanekud
15
VMS § 104 lg 1 sätestab, et välismaalase õigus töötada võib lisaks lühiajalise töötamise registreerimisele tuleneda ka Riigikogu ratifitseeritud välislepingust. VMS § 106 lg 2 sätestab, et ilma elamisloata töötamiseks võib välislepingus sätestatud tingimustel Eestis töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis. Nimetatud sätted on PPA hinnangul omavahel vastuolus ning tekitavad rakendamisel segadust. Juhul, kui Eesti on sõlminud välislepingu, mille järgi selle lepingu subjektidel on õigus Eestis töötada, siis täiendavalt lühiajalise töötamise registreerimine enam mõistlik ei ole ja peaks kehtima VMS § 104 lg 1 regulatsioon.
Üldjuhul ei ole Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingust tuleneva Eestis töötamise korral lühiajalise töötamise registreerimine nõutud. VMS § 106 lg 2 reguleerib aga olukorda, kus välislepingus on sätestatud lühiajalise töötamise registreerimise kohustus. 
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VMS § 105 lg 4 sätte alguse sõnastust peaks täpsustama viisil „Ilma töötamiseks antava elamisloata või lühiajalise töötamise registreerimiseta võib Eestis töötada välismaalane:“ Täna kehtiva sõnastuse puhul on vaieldav, kas antud juhtudel töötamine on lubatud ka ilma lühiajalise töötamise registreerimiseta.
Siseministeeriumi hinnangul ei ole sätte täiendamine antud viisil vajalik. VMS § 104 lg 1 sätestab sõnaselgelt, et 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. VMS § 105 sätestab juhud, mil välismaalasel on seadusest tulenev õigus töötada.
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Lühiajalise töötamise registreerimise puhul peaksid tööandjale laienema VMS-is sätestatud kutsuja kohustused. Täna vastav täpsustus seaduses puudub. Tööandja, kes kutsub välismaalase Eestisse tööle, peab ka tema eest vastutama, vajadusel majutama ja üleval pidama ning juhul kui riigil tuleb isik sunniga välja saata, siis vajadusel ka kulud katta. Erinevate elamisloa taotlemise aluste juures on täpsustatud, kellele laienevad VMS-is sätestatud kutsuja kohustused ning samasugust sätet oleks vaja ka lühiajalise töötamise regulatsiooni juurde.
Siseministeeriumi kaalub ettepanekut. Palume koostööpartnerite seisukohta.
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Täna on VMS-is kolmel erineval viisil reguleeritud ettevõtjate kapitali ja investeeringu nõuet – tippspetsialisti tööandjale, elamisluba ettevõtluseks üldtingimustel taotlemisel ja elamisluba ettevõtluseks suurinvestorile. Investeeringu regulatsioon ei ole VMS-is piisavalt selge ning põhjustab raskusi nii PPA-le seaduse rakendamisel kui ka ettevõtjatele ja tööandjatele seaduse mõistmisel. Hetkel jääb ebaselgeks, miks peab ettevõtjate kapitali nõude sisu erinema nende nimetatud staatuste puhul (miks ei piisa summalistest erisustest?). Tippspetsialisti tööandja puhul sätestatakse, et tegemist peab olema sissemakstud omakapitaliga, mille eest on soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid. Ettevõtluseks elamisloa taotlemise puhul on sätestatud, et investeeritud kapitali hulka ettevõtte omakapital, allutatud laen ja arvele võetud põhivara suurus. Suurinvestori puhul on nõudeks otseinvesteeringu tegemine, kuid seaduses ei täpsustata, mida mõeldakse otseinvesteeringu all. PPA teeb ettepaneku ühtlustada investeeringu mõiste VMS-is ja kehtestada selle legaaldefinitsioon.
Analüüsime ettepanekut, kas investeeringu nõuete ühtlustamine erinevate rände liikide ja aluste lõikes on võimalik ja vajalik. 
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PPA leiab, et tänane töörände regulatsioon vajab üldist korrastamist. Näiteks tuleks korrastada erandite kategooriad, neid kokku tõstes ja ühtlustades. Töörände puhul on läbi aastate väga palju erandeid kehtestatud, mis on suunatud sarnastele sihtgruppidele ja põhjustavad praktikas segadust. Näiteks töötamine eksperdi, nõustaja või konsultandina, tippspetsialistina ja EL sinise kaardi alusel. Kui tippspetsialisti ja EL sinise kaardi mõisted on seaduses lahti seletatud, siis ekspert, nõustaja, konsultantide puhul jääb ebaselgeks, keda saab selle kategooria alla lugeda – kas see sõltub pelgalt tööandja enda hinnangust, kas PPA-l on võimalik anda hinnang, kas isik on mingis valdkonnas ekspert, kas selleks on mingid kvalifikatsiooninõuded, kas isiku töölepingujärgne ametnimetus omab selle juures tähtsust jne. Samas jääb ebaselgeks, miks kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kutsumiseks nii mitu erinevat alust vajalikud on, kusjuures regulatsioon ja nõuded on nende puhul väga erinevad aga sihtgrupp sama (erineb palgakriteeriumi määr ja Töötukassa loa nõue). Seega on ebaselge, mis on seadusandja soov – millistel tingimustel kõrgelt kvalifitseeritud välistöötajaid Eestisse oodatakse.








VMS-is välja toodud erandid on vajalikud, et soodustada teatud spetsiifiliste kategooriate isikute sisserännet ning maandada lihtsustatud reeglitega kaasnevat väärkasutuse riski. Samuti peab arvestama, et mitmed sätted tulenevad EL õiguse ülevõtmisest, nt sinise kaardi regulatsioon, ettevõtjasiseselt lähetatud töötajate regulatsioon, hooajatöötajate regulatsioon jne.

Siseministeerium ei nõustu, et tänase õigusraamistiku puhul jääb ebaselgeks, millistel tingimustel kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu Eestisse oodatakse. Elamisloa andmise tingimused on sätestatud VMS-is ning määruse tasandil loetletud esitatavad dokumendid. Näiteks VMS-is kohaselt peab eksperdil, nõustajal, konsultandil olema erialane ettevalmistus ning selle kohta peab tööandja kutse allkirjastamisega andma kinnituse. Seega on oluline isiku varasem töökogemus antud valdkonnas töötamiseks ning et töökoht oleks selline, mis vajaks eksperdi, konsultandi või nõustaja teadmisi. 
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Teiseks näiteks on töötasu maksmise kohustus, mis vajaks täpsustamist. Kui VMS-is on öeldud, et kellelegi laienevad tööandja kohustused ja tööandja kohustuste alla käib ka VMS § 178 sätestatud töötasu maksmise nõue, siis PPA lähtub, et sellele vastuvõtvale üksusele laieneb ka kohustus välismaalasele Eestis töötasu maksta. Samas on siseministeeriumi seisukohad selles osas erinevad (nt ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate puhul). 

Analüüsime ettepanekut.
Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate tööandjaks on välismaal asuv ettevõte, kes sõltuvalt välismaalasega sõlmitud töölepingust maksab ise või delegeerib töötasu maksmise Eestis asuvale ettevõttele. Seetõttu ei saa tööandjaks olla Eestis asuv vastuvõttev üksus. Samas on vajalik vastuvõtvale üksusele sätestada kohustused, kui tööandja on delegeerinud töötasu maksmise Eestis asuvale ettevõttele. 

22
Kolmandaks, täna ei ole VMS-is selgelt reguleeritud, et LTR ja elamisluba töötamiseks taotlemisel lähetatud töötajale, on tööandja kohustused ja kutsuja kohustused sellel ettevõttel, kes on Eestis ja kelle juurde isik tööle lähetatakse. See vajaks sätestamist.
Analüüsime ettepanekut
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Tänane deposiidinõue renditööd vahendavatele ettevõtetele vajab VMS-is täpsustamist. Kui seadusandja soov on, et deposiit tuleb määrata vaid kutsutava välismaalase töötasufondist (mitte kogu ettevõtte töötasufondist), siis tuleks vastav täpsustus ka seadusesse lisada – täna see seadusest ega seletuskirjast nii ei ilmne, räägitakse tööandja palgafondist. Samuti tuleks seaduses täpsustada, mis perioodi töötasufondist tuleb 10% deposiiti määrata. Täna on seaduses vaid nõue, kauaks deposiit peab määratud olema aga mitte selle kohta, mis perioodi töötasufondist seda tuleb arvestada. Kuna hetkel perioodi määratud ei ole, arvestab PPA vaid ühe kuu töötasufondist 10%. Kui aga arvestada tuleks vaid välismaalase töötasufondist 10% ja seda ühe kuu töötasufondist, oleks tegemist ebamõistlikult väikese summaga, mis kindlasti ei aita hiljem tagada töötaja nõudeid tööandja vastu. Deposiidi nõude puhul tuleb muuhulgas arvestada, et tööandja saab deposiidikonto igal ajahetkel sulgeda ja seega tuleb ka mõelda, kas see on üldse kõige tõhusam nõue renditöö puhul  - ehk on võimalik see asendada mõne konkreetsema nõudega (nt tööandja eelneva tegutsemise ja reaalse majandustegevuse nõudega).
Siseministeeriumi hinnangul vajab analüüsimist, kas deposiidi nõue renditööettevõtetele on mõistlik.  Nõue asetab renditööettevõtted ebavõrdsesse olukorda võrreldes ettevõtetega, kes otse välistööjõudu värbavad. Oluline on märkida, et ka renditööettevõtetele laienevad kutsuja kohustused, seega täiendava deposiidi nõue ei pruugi olla vajalik. 
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Täna ei ole üldjuhul nõuet, et välismaalast Eestisse tööle kutsuval tööandjal peaks olema eelnev majandustegevus (erandiks tippspetsialist ja juhtorgani liikmena töötamine). Arvestades praktikas esinenud probleeme, kus välismaalasi kutsuvad Eestisse tööle „eile“ asutatud ettevõtted, kelle usaldusväärsust ning võimekust elamisloa tingimusi täita hinnata on väga keeruline ning arvestades asjaolu, et välismaalasi on võimalik ka lühiajaliselt Eestisse tööle kutsuda viisa alusel, teeb PPA ettepaneku VMS-i muutmiseks. Tuleks kehtestada, et üldreeglina peab elamisluba töötamiseks taotlemise korral olema tööandjal Eestis eelnev reaalne majandustegevus vähemalt 6 kuud. Erandiks jääb näiteks iduettevõttes töötamine, mille puhul on muud eeldused ja nõuded, mis tuleb täita ja kus ongi eeldatud, et tegemist on väga värske ettevõttega. Selline muudatus ei takista ka äsja asutatud ettevõtetel välismaalasi värvata – lihtsalt neil on kohustus alustada sellisel juhul lühiajalise töötamise registreerimisest ja viisa taotlemisest ning selle lühiajalise töötamise ja viibimisaluse jooksul on võimalik hinnata nii välismaalase kui tööandja käitumist ja usaldusväärsust enne pikemaks perioodiks elamiseks aluse andmist.
Vajab täiendavat analüüsimist koostöös partneritega, kas üldreegli kehtestamine on vältimatult vajalik ja kas taotletavat eesmärki on võimalik saavutada muul, vähem piiraval moel. 

Elamisloa töötamiseks taotlemisel hinnatakse muu hulgas tööandja võimalust tasuda seaduses ettenähtud palgakriteeriumi. Tööandja usaldusväärsuse ning kohustuste kandmise hindamine on oluline ka välismaalase jaoks, kuna annab suurema kindlustunde, et tööandja, kelle juurde tööle asutakse, on usaldusväärne ning suudab tasuda ettenähtud töötasu. Menetluses kogutakse andmeid tööandja majandustegevuse kohta eelkõige riiklikest registritest, kuid juhul, kui vastavaid andmeid riiklikest registritest ei nähtu, võib menetleja küsida täiendavaid selgitusi või tõendeid menetluse käigus. Juhul, kui tööandja ei suuda usutavalt selgitada või dokumentaalselt tõendada oma majandustegevust ja finantsvahendite olemasolu kohustuste katmiseks, siis võib see mõjutada elamisloa taotluse suhtes tehtavat otsust. Konkreetseid ajalisi piiranguid tööandja tegevuse kohta täna ette ei nähta, v.a. üksikud juhtumid, kus vastava nõude esitamist on peetud oluliseks väärkasutuse vältimise aspektist.


25
PPA hinnangul vajaks läbimõtlemist ja selgemat reguleerimist, kui isikul on elamisluba töötamiseks või õppimiseks ühes kohas aga soovib seda muuta – tegemist on eluliselt arusaadava olukorraga, mida esineb järjest rohkem ja iga kord ei ole mõistlik sellisel juhul nõuda uue elamisloa taotlemist. Seega tuleks mõelda, kas ja kuidas võimaldada kutsuja kohustuste üleminekut ja elamisloa andmise aluste muutmist, ilma uue elamisloa taotlemiseta
Vajab täiendavat analüüsimist.

Remote Year ettepanekud
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With remote work becoming more and more prevalent, and with international travel becoming a higher and higher priority among younger generations, there is a huge opportunity for a country to open their arms and say "come here, we've made it easy for you" to remote workers around the world. Estonia is a country that is nimble and entrepreneurial and uniquely situated to be the first to implement such a "temporary visa" for digital global nomads.
Ettepanek vajab täiendavat analüüsimist koostöös partneritega.

Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekud
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Teeme ettepaneku kaotada sisserände piirarvu nõue ehk jätta VMS-st välja §-d 113-115.
Sisserände piirarv on üks suurimaid takistusi kolmandatest riikidest töötajate värbamisel ja nõnda töökäte puuduse probleemi lahendamisel ja meie ettevõtete rahvusvahelistumisel. Eelmisel aastal sai kvoot täis enne aasta lõppu ja tänavu võib prognoosida kvoodi täitumist juba suvel. Tunnustame Siseministeeriumi senise tegevuse eest – hooajatööliste ja IKT sektori töötajate nn kvoodi alt välja arvamine oli kindlasti abiks, kuid tegemist on ühekordse ja lühiajalise lahendusega.
Arvestades, et Schengeni piires saavad ka kolmandatest riikidest pärit inimesed nagunii liikuda vabalt, ei täida kvoot tegelikult oma algset eesmärki kaitsta Eestit siia asuvate välismaalaste eest (ja iseküsimus on, kas see eesmärk on täna, ligi 20 aastat pärast kvoodi kehtestamist üldse asjakohane) ja vaid takistab vajalike töötajate liikumist. Samuti ei pea me otstarbekaks hakata piirarvu iga natukese aja tagant suurendama või üle vaatama sektoreid, keda taas kvoodi alt välja tõsta – see suurendab riigi halduskoormust ja vähendab tööandjate kindlustunnet. 
Hirm, et sisserände piirarvu kaotamiseha kaasneb välistööjõu massiline sissevool ja töökohtade kadumise kohalikele, ei ole põhjendatud. Tegelikkus on vastupidine: tööjõupuuduse tõttu tegemata jäävate investeerimisotsuste tulemusena ei teki uusi töökohti ka eestimaalastele. Endiselt jääks alles Töötukassa loa nõue, mis tagab, et esmalt otsitakse vajalikke töötajaid Eestist ja Euroopa Liidust. 
Sisserände piirarvu nõude kaotamine või piirarvu muutmine  on teema, mis vajab otsust  poliitilisel tasandil. Siseministeerium on analüüsinud sisserände piirarvu võimalikku muutmist ning koostanud vastavad alternatiivsed muudatusettepanekud Vabariigi Valitsusele arutamiseks.
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VMS § 178 lg 1 kohaselt on tööandja kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutopalgaga.
Teeme ettepaneku asendada Eesti aasta keskmise brutopalga nõue sektori keskmise palga nõudega.  Lisaks teeme ettepaneku asendada Eesti keskmise palga nõue sektori keskmise palga nõudega ka välismaalase lühiajalise Eestis töötamise korral.
Näeme positiivse muudatusena, et eelmise Välismaalaste seaduse muudatusega vähendati välistööjõule kehtestatud palgakriteeriumi senise 1,24 kordse Eesti keskmise palga asemel vähemalt Eesti keskmise palgani. See ei ole siiski piisav, kuna ei aita sektoreid, kus palk jääb keskmisele alla (nt ehitus, teenindus), kus on aga samuti suur tööjõupuudus. Üle keskmise palga teenib Eestis vaid ca 35% töötajatest. Kui üldse on kindel tahe siduda palga nõue keskmisega, peaks see olema sektoripõhine.
Tegemist on muudatusega, mis vajab poliitilise tasandi otsust. 

Töötasu määra muudeti alates käesoleva aasta 1. jaanuarist (varasemalt 1,24 keskmist brutopalka). Palgakriteeriumi vähendamine Eesti aasta keskmise palgani võimaldab värvata välistööjõudu odavamalt, kuid samas on kriteerium siiski piisavalt kõrge, et see ei mõjuta negatiivselt tööturul kõige kehvemas olukorras olevaid töötajaid.

Statistikaameti andmetel on Eestis väga palju sektoreid kus keskmine brutopalk jääb väiksemaks kui Eesti keskmine (2016. aastal keskmine brutokuupalk 1146 eurot).  Sektoripõhise palgakriteeriumi kehtestamine võib kaasa tuua olukorra kus osade valdkondade tööandjate jaoks muutub välistööjõu palkamine keerulisemaks kui teiste tegevusvaldkondade tööandjatele.

Palgakriteeriumi eesmärk kaitsta kõige nõrgemal positsioonil olevaid Eesti töötajaid ja vältida odava tööjõu sisserännet. Sektoripõhine palgakriteerium 
võib ühelt poolt tõrjuda välja madalama palgaga kohalikke töötajaid ja teiselt poolt pärssida motivatsiooni töö keerulisemaks/tootlikkumaks muutmiseks, palkade tõstmiseks, väärtusahelas kõrgemale liikumiseks (tööjõu värbamine lihtsamatele töökohtadele).
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Mitmed riigi ja kohalike omavalitsuste teenused on seotud rahvastikuregistriga, st, et teenuste saamiseks peab isik olema kantud rahvastikuregistrisse. See nõue kehtib näiteks perearsti nimistusse kandmisel, ühistranspordi soodustuste saamisel, kooli- ja lasteaiakohtade saamisel jm. Ajutiselt riigis viibivaid (lühiajaliselt töötavaid) välismaalasi aga rahvastikuregistrisse ei kanta. Samas on neil õigus avalikke teenuseid saada, kuna töötavad, maksavad makse ja panustavad Eesti riigi majandusse.
Teeme ettepaneku kanda ka lühiajaliselt Eestis viibivad välismaalased rahvastikuregistrisse, kui nad on registreeritud töötamise registris (TÖR).
Siseministeerium on välja töötamas lahendust rahvastikuregistri subjektide ringi laiendamiseks selliselt, et ka lühiajaliselt Eestis viibivate ja töötavate välismaalaste andmed kantaks rahvastikuregistrisse. 
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Hetkel peavad Töötukassalt kolmandatest riikidest töötaja palkamiseks loa saamiseks olema täidetud järgmised nõuded:
a.	töökohta ei ole võimalik täita kvalifikatsiooni- ja kutsenõuetele vastava Eesti kodaniku, Euroopa Liidu kodaniku ega Eestis elamisloa alusel elava välismaalasega; 
b.	töökoha täitmine välismaalasega on põhjendatud nii tööturu olukorda arvestades kui ka töötukassa andmetele tuginedes.
Tööandjate keskliidu liikmed toovad aga välja, et tihti esineb olukord, kus nn kirjade järgi on vajalikku lihtsamate oskustega tööjõudu küll Eestis olemas, kui tegelikult neid töid teha ei soovita ja tööle ei tulda. Ettevõtjad kurdavad, et hetkel on taotluses väljad, mille kohaselt saaks värvata ainult spetsialiste ja erikvalifikatsiooniga töötajaid. Reaalsus on aga see, et lihtsamate tööde tegijatest on töötlevas tööstuses suurem probleem.
Teeme ettepaneku leida viis, kuidas Töötukassas saaks paremini arvestada reaalse tööturu olukorraga: kui ametikohale on töötaja leidmisega raskusi hoolimata sellest, et tegelikult oleksid sellele ametikohale inimesed nagu olemas, lubada mingi perioodi järel palgata vajalik töötaja kolmandatest riikidest.
Vajab täiendavat analüüsimist asjassepuutuvate asutuste ja ministeeriumitega. Siseministeerium on näiteks pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole Töötukassa loa nõude regulatsiooni ja selle andmise praktika analüüsimiseks.  
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Teeme ettepaneku, et isik, kes on esitanud uue elamisloa või pikendamise taotluse, võiks saada taotleda Eesti Välisministeeriumist vahepealse perioodi reisimisvajaduste katteks viisat. Praegune seadusandlus seda ei luba: lubatakse küll Eestis viibida, aga reisida Schengenis mitte.
Alates 2017. a jaanuarist võimalik vormistada Eestis seaduslikul viibimisel reisimise otstarbeks viisa PPA-s. 
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Väljaspoolt Euroopa Liidu liikmesriike tulnud töötaja ei saa vajadusel vähendada oma töökoormust ega minna palgata puhkusele – see on seotud nõudega maksta välistöötajale vähemalt Välismaalaste seaduses kehtestatud minimaalset palka. Antud kontekstis ei saa inimene hoolitseda näiteks raskelt haige pereliikme eest või osalise töövõime (ajutise) kaotuse korral töötada osakoormusega juhul, kui tema töötasu langeks alla nõutava piiri.
Ettepanek: Võimaldada tõestatud vajaduse korral vähendada välistöötajal ajutiselt töökoormust ja maksta sellel perioodilt vastavalt väiksemale tööpanusele ka siis, kui see jääb alla seaduses sätestatu.

Siseministeeriumi hinnangul toob ettepanek vähendada palgakriteeriumit vastavalt osakoormusele kaasa suure väärasutuse ohu – väga raske oleks PPA-l tuvastada, et välismaalane saab palka küll osakoormuse järgi, kuid faktiliselt töötab täiskoormusega. Kehtiv välismaalaste seadus ei näe palgakriteeriumi kohaldumisel ette erandeid osakoormusega töötamise puhul. Elamisluba töötamiseks antakse kindlal eesmärgil ning välismaalase peamine Eestis viibimine peab olema seotud just töötamisega. Seejuures peab välismaalase töötasu katma tema elamiskulud. Arvestades, et palgakriteeriumi eesmärk on kaitsta Eesti tööjõuturgu, kaotaks osakoormusega töötamise korral väiksema palga maksmine palgakriteeriumi kasuliku mõju ega võimaldaks seda eesmärki saavutada. 
Samas juhib Siseministeerium tähelepanu, et elamisloa omamise tingimuste täitmise hindamisel võetaks juba täna arvesse olukorda, kus palgata puhkuse võtmine on põhjendatud. Töötasu tuleb välismaalasele maksta vastavalt reaalselt töötatud ajale. Vastava info koos selgitustega on PPA ka oma välisveebi lisanud.
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Elamisluba antakse seoses konkreetse tööandjaga. Kui töötaja soovib vahetada töökohta ja asuda tööle mõne teise tööandja juures, tuleb taas elamisloa taotlemise protsess läbi viia.
Teeme ettepaneku viia sisse muudatus, et kui töötaja on Eestis elanud ja töötanud mingi kindla perioodi, ei pea ta tööandjat vahetades uuesti elamisluba taotlema.
Siseministeerium analüüsib ettepanekut võimaldada teatud tingimustel tööandja vahetamist sama elamisloa alusel. Kehtiva töörände regulatsiooni kohaselt määratakse elamisloas kindlaks tööandja ning vastavad andmed kantakse elamisloakaardile. Elamisloakaardile kantud tööandjal on seaduse kohaselt ka kutsuja kohustused. Seetõttu, kui tööandja vahetub, tuleb ka uuel tööandjal võtta üle kutsuja kohustused ning taotleda tuleb uus elamisluba, et varasem tööandja kutsuja kohustustest vabastada. Seega eeldab ettepanek õigusraamistiku muutmist. Loodame ettepaneku võimalikud aspektid hiljemalt selle aasta esimese poolega läbi analüüsida ning informeerime teid tulemuse osas. 
Samas juhime tähelepanu, et välismaalastel, kes on Eestis elanud elamisloa alusel kolm aastast, on võimalik taotleda tähtajalist elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks. Viidatud elamisluba antakse isiklikel alustel ning elamisloa omamine ei enam seotud konkreetse tööandjaga. Sellisel juhul ei ole ka töökoha vahetamisel vajalik uue elamisloa taotlemine.
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Lisaks peame suurinvestori tähtajalise elamisloa puhul oluliseks võimalust investeerida nõutav summa mitmetesse äriühingutesse ja fondidesse, mis on ka riskide hajutamise põhimõtteid järgiv investeeringute puhul tavapraktika. Vajadusel võib sätestada maksimaalse arvu (näiteks 3 või 5).
VMS § 1973 lõike 1 kohaselt on suurinvestor välismaalane, kes on teinud vähemalt 1 000 000 euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse. Regulatsiooni väljatöötamisel lähtus seadusandja eeldusest, et  investeering peab olema tehtud ühte ettevõttesse või investeerimisfondi– st, et välisinvestoril ei ole lubatud teha investeerimisnõude ulatuses investeeringuid mitmesse Eesti äriühingusse või mitmesse investeerimisfondi. Eelnev nõue tulenes kahest peamisest põhjusest: 
1) vähemalt ühe miljoni euro suurune investeeringu nõue lähtub majandusliku mõjususe ja mõttekuse printsiibist. Üks miljon eurot on turuosaliste sõnul ka traditsiooniliselt keskmine riskikapitaliinvesteeringu suurus ühe ettevõtte kohta, kui seemnefaas, startup ja varajase kasvu faas kokku võtta ning võrdub juba pikemaajalisema ja olulisema positsiooniga, mitte ühekordse investeeringuga.
2) elamisloa andmise tingimuste loomisel peab silmas pidama ka väärkasutuse vältimise ning järelkontrolli aspekti. Suurinvestori tähtajalise elamisloa andmise tingimuseks on, et investeerimisnõue peab olema püsiv kogu elamisloa kehtivusaja jooksul. Nõue, mille kohaselt peab vähemalt miljoni suurune otseinvesteering olema tehtud ühte äriühingusse või ühte investeerimisfondi, võimaldab paremini kontrollida elamisloa andmise ja omamise tingimusi. Investeeringu hajutamine toob paratamatult kaasa suurema halduskoormuse ja suurendab väärkasutuse riske. Nt kui investeering tehakse mitmesse erinevasse investeerimisfondi, mis pole EE-s registreeritud. Elamisloa andmise menetluse käigus on vaja kõigi investeerimisfondi investeerimispoliitikaid kontrollida ning vajadusel fondihalduritega kontakteeruda. Ka järelkontrolli puhul on sellisel juhul raskem jälgida, et investeering on püsiv.

Hetkel ei pea Siseministeerium selles osas regulatsiooni muutmist põhjendatuks, sest see säte on kehtinud lühikest aega ning regulatsiooni muutmise vajadust ei ole võimalik analüüsida ning põhjendada.  Samas märgime, et kui hiljem osutub vajalikuks, saab regulatsiooni vajadusel muuta.


Balti Kaitsekolledži ettepanekud
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1) Muuta § 140 lg 3 ja sõnastada see järgmiselt (lisatud tekst on alla joonitud, praegune versioon alles jõustub 1.04.2017):

„(3) Abikaasa juurde elama asumiseks tähtajalise elamisloa andmise tingimusena ei kohaldata registreeritud elukoha ja tegeliku eluruumi olemasolu nõuet, kui abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, on saanud elamisloa õppimiseks välislepingu alusel asutatud õppeasutuses või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevas õppes või magistri- või doktoriõppes või kui abikaasa on saanud elamisloa õppimiseks rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes või neljanda või viienda taseme kutseõppes rahvusvahelise koostööprogrammi raames või riikidevahelise lepingu või õppeasutuse väliskoostöölepingu alusel või kui talle on määratud Eesti riigi rahastatav või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendium.“

Alternatiivina võib soovi korral lülitada selle allajoonitud konstruktsiooni  § 140 lg 2 preambulasse sõna „ettevõtluseks“ ette, kuid lõige 3 tundub temaatiliselt sobivam.

Vajab täiendavat analüüsimist. 

36
2) Muuta § 168 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt (lisatud tekst on alla joonitud):

„(1) Tähtajalise elamisloa õppimiseks võib anda, kui välismaalase riigis viibimise eesmärk on kõrgharidustaseme õppekava või välislepingu alusel asutatud õppeasutuse õppekava alusel õppimine ja tema õppekeele oskus on piisav.

Kommentaar: Kuna Kolledž ei anna kõrgharidust ega rakenduskõrgharidust, siis võimaliku grammatilise konflikti vältimiseks oleks mõistlik see regulatsioon viia Kolledži tegevuse sisuga vastavusse. Muidu ei saa välistada, et kellegi tõlgenduse tõttu selle sätte pinnalt jääb terve elamisloa alus rakendamatuks.

Vajab täiendavat analüüsimist. 
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3) Küsimus. Varem oli probleem selles, et Eestist ei saanud Kolledži õppuritele elamisluba väljastada, nt kui nad algselt saabusid muul alusel. Välismaalaste seaduse § 216 loetelu ei hõlmanud neid riike või seda juhtumit, kelle/mille puhul võis taotleda elamisluba Eestis viibides. Praegu on oluliselt muudetud § 216 lg 1 p 1 loetav sedasi, et kui isik on mingil muul seaduslikul alusel Eestis (nt viisavabaduse reegli või turismiviisa alusel), siis ta saab taotleda endale vastaval alusel elamisluba kohapeal, st ei pea sõitma välisriiki, et seal Eesti konsulaaresinduses avaldus sisse anda.  Kui see lugemine on üldine arusaam, siis siin muudatust vaja ei ole. Kui aga keegi näeb siin siiski veel probleemi, tuleks tagada olukord, mis vastab eelnevalt nimetatud arusaamale selle uue sätte sisust.

Jaanuaris jõustunud muudatustega võivad Eestis taotleda elamisluba kõik välismaalased, kes Eestis seaduslikult viibivad. Seega on olukord lahendatud.
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4) Laste kontekstis võiks kaaluda järgmist muudatust: Muuta § 151 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt (lisatud tekst on alla joonitud):

(2) Elamisloa taotlemisel elama asumiseks lähedase sugulase juurde, ei kohaldata elamisloa andmise tingimusena käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeritud elukoha ja tegeliku eluruumi nõuet samadel alustel kui abikaasa juurde elama asumisel, või kui välismaalane ja lähedane sugulane, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, saabuvad Eestisse koos.

Kommentaar: Jääb arusaamatuks, miks peaks siin olukord olema erinev abikaasast. Kui probleemiks on § 150 lg 1 p 3 juhtum, mis on § 150 lg-s 2 erandiga lahendatud, siis võib ka siia selle kategooria suhtes vastava erandi sätestada, mitte muuta olukorda üldiselt kõigi jaoks teistsuguseks kui abikaasa puhul.

Palume täiendavalt selgitada probleemi olemust. 
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5) Eelneva punkti jätkuks – miks peaks § 150 lg 2 p 1 kohaselt õppuri laps saabuma tingimata koos temaga? Kui õppur tuleb kõigepealt kohale, sätib oma asjad nö toimima ja alles siis peab mõistlikuks lapse (ja abikaasa) järele tulemist, siis miks ei võiks laps ise tulla, ilma et õppur talle välismaale järele läheks? Lennufirmad ju pakuvad alaealistele saatja teenust. Võimalik, et seda sätet võiks kõpitseda, kui see püstitatud küsimus sisaldab iva.

VMS §151 lg 2 sätestab erisuse registreeritud elukoha ja tegeliku eluruumi nõudest, kui välismaalane saabub Eestisse koos lähedase sugulasega, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse. Seda põhjusel, et kui nt saabutakse koos, siis ei saa eeldada, et elukoht on juba registreeritud. Samas on välismaalasel alati võimalik ka eraldiseisvalt ja hiljem lähedase sugulase juurde elama minna ning sellisel juhul on ka põhjendatud nõue, et sellel lähedasel sugulasel on juba tegelik elukoht Eestis olemas. Seega koos reisimine ei ole nõue, vaid täiendav võimalus ning selle jaoks on ka tehtud erand üldistest tingimustest. 
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- kui isik saabub Eestisse viisavabaduse reegli või turistiviisa alusel ja annab kohapeal sisse elamisloa taotluse, siis taotluse menetlemine peab mahtuma 3 kuu sisse, parem kui 2 kuu sisse, kuna vastasel juhul tekib probleem, et viisa(vaba) periood on läbi ja elamisluba ka veel ei ole (ei saa vajadusel kodumaad külastada, nt lähedase haiguse või surma puhul);

Kehtiva õiguse kohaselt on elamisloa menetlemise tähtaeg kaks kuud. 
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- pereliikmed (abikaasa ja lapsed) peavad saama oma elamisloa taotlused esitada koos õppuriga või nt mõni nädal hiljem õppurile Eestisse järele tulles siis eraldi (kui õppur ei saa nende eest seda kohe teha). Loomulikult on need taotlused oma olemuselt seotud õppuri taotlusega, aga ei tohi tekkida olukorda, kus kõigepealt peab õppur saama elamisloa (nt 2-4 kuud) ja seejärel saab alles pereliikmete taotlused sisse anda ja taas oodata 2-4 kuud, mis lihtsalt Kolledži kursuste 3-10 kuu pikkust kestust arvestades annaks ebaratsionaalse tulemi.
Kehtiv õigus võimaldab pereliikmetel esitada elamisloa taotlused koos õppuritega. 

Sotsiaalministeeriumi ettepanekud
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Sotsiaalministeerium analüüsis töötukassa loa nõude regulatsiooni ja selle andmise praktikat ning teeb ettepaneku töötukassa loa andmise nõudest loobuda järgmistel põhjustel:
1) lisaks töötukassa loa nõudele on välismaalaste seaduses (edaspidi VMS) kehtestatud tähtajalise elamisloa saamisele muid nõudeid, mille alusel saab tagada §-s 176 sätestatud eesmärgi täitmist. 
2) kui tööandjal on võimalus leida töötajaid Eestist, siis ta ei hakka läbima välismaalase tööle võtmisega kaasnevat keerulist protseduuri;
3) kui tööandja esitab töökohale spetsiifilised kvalifikatsiooni- ja kutsenõuded, on üldjuhul eeldatav, et vastavate oskustega töötajaid Eestis ei ole; 
4) võrreldes töökoha täitmiseks välismaalasega antud lubade arvu ja keelduvate otsuste arvu, on loa taotlemise ja menetlemise protsess ebaproportsionaalselt aja- ja töömahukas. 2016. aastal tegi töötukassa 553 otsust, sh kolmel korral keeldus loa andmisest ja 12 puudustega taotlust jäeti läbi vaatamata;
5) võrreldes muude töötamise alustega, mille puhul ei ole töötukassa luba vaja, on loa saanute arv väike. 2016. aastal anti luba töökoha täitmiseks välismaalasega 538 korral. Samal ajal rahuldas Politsei- ja Piirivalveamet 1808 taotlust, mis puudutasid töötamise õigust muudel alustel (ilma töötukassa loa nõudeta);
6) töötukassa loa nõudest loobumise korral ei saa tähtajalise elamisloa alusel tööle võetavate välismaalaste arv oluliselt suureneda, sest kohaldatakse sisserände piirarvu. 
Vajab täiendavat analüüsi sh koosmõjus regulatsiooniga sisserände piirarvu osas.



