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Avaldatavate andmete üldkirjeldus 

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mida võivad kõik vabalt 
ja avalikult kasutada.  

Isikutuvastus- ja menetlusinfosüsteemist (UUSIS) avaldame järgmised andmekomplektid: 

 isikut tõendavate dokumentide taotlused 
 elamislubade taotlused  

 elamisõiguste taotlused 

 lühiajalise töötamise registreerimise taotlused 

 kodakondsuse taotlused 

 

Avaldatavate andmete allikad on erinevad isikutuvastus- ja menetlusinfosüsteemi (UUSIS)  
alamsüsteemid: 

 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu (UUSIS ITDAK) 

 Elamislubade ja töölubade register (UUSIS ETR) 

 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu (UUSIS LTR) 
 Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu (UUSIS KODAK) 

Andmete avaldamise aeg 

Andmed avaldatakse alates 2015. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni. Avaldatavaid 
andmeid uuendatakse kord nädalas – neljapäeval. Varem avaldatud andmed võivad iga 
avaldamiskorraga täpsustuda või muutuda. 

 

Avaldatavate andmete valiku tingimused 

Isikut tõendavate dokumentide taotlused 

Isikut tõendavate dokumentide taotluste allikaks on isikut tõendavate dokumentide andmekogu 
(UUSIS ITDAK). Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 järgi on isikut tõendav dokument 
riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning 
foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei 
sätesta teisiti. 

Avaldatakse järgmiste isikut tõendavate dokumentide taotluste andmed: 

 Ajutine reisidokument 

 Eesti kodaniku pass 

 Elamisloakaart 

 EL-kodaniku isikutunnistus  

 E-residendi digitaalne isikutunnistus 

 Kodaniku digitaalne isikutunnistus 

 Kodaniku isikutunnistus 

 Meremehe teenistusraamat 

 Meresõidutunnistus 

 Välismaalase digitaalne isikutunnistus 

 Välismaalase pass 
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Elamislubade taotlused  

Elamislubade taotluste allikaks on elamislubade ja töölubade register (UUSIS ETR).  
Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele 
reguleerib välismaalaste seadus. Elamisluba võib olla tähtajaline või pikaajaline. Elamisloa andmisel 
või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Tähtajaline elamisluba väljastatakse 
kuni 5 aastaks ja pikendatakse kuni 10 aastaks1.  

Avaldatavad elamisloa taotlemise liigid: 
 Tähtajalise elamisloa taotlemine 
 Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemine 
 Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemine 

 

Elamisõiguste taotlused  
Elamisõiguste taotluste allikaks on elamis- ja töölubade register (UUSIS ETR). 
Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul 
(edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 
3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos 
EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa2.  

Avaldatavad elamisõiguste taotlemise liigid: 
 EL kodaniku alaline elamisõigus 

 EL kodaniku pereliikme alaline elamisõigus 

 EL kodaniku pereliikme tähtajaline elamisõigus 

 EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse pikendamine 
 
Lühiajalise töötamise registreerimise taotlused 

Lühiajaliste töötamiste taotluste allikaks on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise 
andmekogu (UUSIS LTR). Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult 
ajutiselt Eestis (näiteks viisa või viisavabaduse alusel) ja kelle töötamine on enne tööleasumist 
registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis3. 

Avaldatavad andmed lühiajalise töötamise registreerimise taotluste kohta töötamise liikide lõikes: 
 Ekspert/nõustaja/konsultant 

 Ettevõtjasisene üleviimine 

 Hooajatöö 

 Hooajatöö põllumajanduses 

 Lapsehoidja 

 Lapsehoidja/kodu-abiline 

 Loominguline töötaja 

 Lähetatud töötaja 

 Noorteprojekti/-programmi raames 

 Praktikant kutseõppe korras 

 Seadmete paigaldaja/oskustööline 

                                                 

1 Loe lähemalt elamisloa taotlemisest: https://www2.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/ 
2 Loe lähemalt elamisõiguse taotlemisest: https://www2.politsei.ee/et/teenused/elamisoigused/ 
3 Loe lähemalt lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisest: https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/ 
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 Sportlane/treener/spordikohtunik/sporditöötaja 

 Teaduslik tegevus 

 Teaduslik tegevus/õppejõud 

 Tippspetsialist 

 Töötamine iduettevõttes 

 Töötamine praktika eesmärgil 

 Vaimulik/nunn/munk 

 Välislepingu alusel 

 Välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine 
 Õpetaja 

 Õpetaja/õppejõud 

 Üldkorras 
 

Kodakondsuste taotlused  

Kodakondsuse saamise ja taastamise taotluste allikaks on Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või 
kaotanud isikute andmekogu (UUSIS KODAK). Eesti kodakondsust saab taotleda pikaajalise elaniku 
elamisloaga või alalist elamisõigust omav isik, kes on püsivalt Eestis elanud vähemalt 5 aastat4.  

Avaldatavad kodakondsuse taotlemise liigid: 
 Kodakondsuse saamine 
 Kodakondsuse taastamine 
 Kodakondsusest vabastamine 

 
 

Andmete formaat: 

Andmed avaldatakse CSV-formaadis failidena. Faile saab alla laadida ka kokku pakitult  
ZIP-formaadis. 

Failides kasutatakse andmeelementide eraldajana tab’i. Failide kodeeringuna on kasutusel UTF-8. 

 

                                                 

4 Loe lähemalt kodakondsuse taotlemisest: https://www2.politsei.ee/et/teenused/eesti-kodakondsus/ 



 

 

 

 

5 

Andmeelementide kirjeldused: 

Avaldatava andmeelemendi nimetus ja kirjeldus 

Isikut 

tõendavate 

dokumentide 

taotlused 

Elamis-

lubade 

taotlused 

 

Elamis-

õiguste 

taotlused 

 

 

Lühiajalise 

töötamise 

reg.-se 

taotlused 

 

Koda-

kondsuste 

taotlused 

 

Taotluse reg.kpv – taotluse registreerimise kuupäev X X X X X 

Kodakondsus - taotleja kodakondsus* 
- Määratlemata kodakondsus - ilma  kodakondsuseta 

isikud Eestis, kellel pole Eesti kodakondsust ja kes 
ei ole pärast NSV Liidu lakkamist kasutanud 
võimalust, et saada endale NSV Liidu järglasriigi 
Venemaa Föderatsiooni kodakondsust, kuigi neil on 
olnud selleks võimalus. 

* kodakondsuseid, mida esineb loetelus alla 5-e 
märgitakse „Muu“ 

X X X X  

Eelmine kodakondsus – taotleja eelmine 
kodakondsus 

* kodakondsuseid, mida esineb loetelus alla 5-e 
märgitakse „Muu“ 

    X 

Uus kodakondsus – uus taotletav kodakondsus 

* kodakondsuseid, mida esineb loetelus alla 5-e 
märgitakse „Muu“ 

    X 

Sugu – taotleja sugu (naine või mees) X X X X X 

Vanuserühm – taotleja vanuse vahemik X X X X X 

Taotlemise põhjus – dokumendi taotlemise põhjus 
- Andmed muutunud, ebaõiged 
- Dokument kasutamiskõlbmatu 
- Esmakordne dokument 
- Kaotsi läinud, hävinud, varastatud 
- Kehtivusaja lõppemine 
- Lehed kannetega täitunud 
- Lisapass 
- Loa taotlus 
- Muu põhjus 

X     

Taotlemise alus – kodakondsuse seaduse 

paragrahv, mille alusel taotlus esitati 
    X 

Taotluse esitamise viis – taotluse PPAni jõudmise 
kanal 
- E-post 
- E-taotluskeskkond 
- Post 
- Post/e-post (kuni 30.12.2019) 
- Teenindus 
- Välisesindus 

X     
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Kontaktaadressi maakond – taotlusel märgitud 
taotleja kontaktaadressi maakond 

X     

Dokumendi liik – taotletava dokumendi liik 
- Ajutine reisidokument 
- Eesti kodaniku pass 
- Elamisloakaart 
- EL-kodaniku isikutunnistus  
- E-residendi digitaalne isikutunnistus 
- Kodaniku digitaalne isikutunnistus 
- Kodaniku isikutunnistus 
- Meremehe teenistusraamat 
- Meresõidutunnistus 
- Välismaalase digitaalne isikutunnistus 
- Välismaalase pass 

X     

Elamisloa liik – taotletava elamisloa liik 
- Tähtajaline elamisluba 
- Tähtajalise elamisloa pikendamine 
- Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemine 

 X    

Elamisõiguse liik – taotletava elamisõiguse liik 
- EL kodaniku alaline elamisõigus 
- EL kodaniku pereliikme alaline elamisõigus 
- EL kodaniku pereliikme tähtajaline elamisõigus 
- EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse 

pikendamine 

  X   

Rändeliik – elamisloa taotlemise põhjus 
- Ettevõtlus 
- Legaalne sissetulek  
- Õppimine 
- Pereränne 
- Püsivalt Eestisse elama asumine 
- Töötamine 
- Välisleping 

 X    

Tööandja põhitegevusala – taotlusele märgitud 
põhitegevusala 
- Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 

sotsiaalkindlustus 
- Ehitus 
- Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste 

tegevus 
- Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamine 
- Finants- ja kindlustustegevus 
- Haldus- ja abitegevused 
- Haridus 
- Hulgi- ja jaekaubandus; Mootorsõidukite ja 

mootorrataste remont 
- Info ja side 
- Kinnisvaraalane tegevus 
- Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; 

kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud 
eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine 

- Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 
- Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

   X  



 

 

 

 

7 

- Mäetööstus 
- Majutus ja toitlustus 
- Mootorsõidukite ja mootorrataste remont 
- Muud teenindavad tegevused 
- Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 
- Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
- Töötlev tööstus 
- Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 

saastekäitlus 
- Veondus ja laondus 

Töötamise liik – taotlusele märgitud töötamise liik 

- Ekspert/nõustaja/konsultant 

- Ettevõtjasisene üleviimine 

- Hooajatöö 

- Hooajatöö põllumajanduses 

- Lapsehoidja 

- Lapsehoidja/kodu-abiline 

- Loominguline töötaja 

- Lähetatud töötaja 

- Noorteprojekti/-programmi raames 

- Praktikant kutseõppe korras 

- Seadmete paigaldaja/oskustööline 

- Sportlane/treener/spordikohtunik/sporditöötaja 

- Teaduslik tegevus 

- Teaduslik tegevus/õppejõud 

- Tippspetsialist 

- Töötamine iduettevõttes 

- Töötamine praktika eesmärgil 

- Vaimulik/nunn/munk 

- Välislepingu alusel 

- Välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine 
- Õpetaja 

- Õpetaja/õppejõud 

- Üldkorras 

   X  

Menetluse liik – kodakondsuse taotlemise liik 

- Kodakondsuse saamine 

- Kodakondsuse taastamine 
- Kodakondsusest vabastamine 

    X 

 

 


