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Ühendkuningriigi punktide põhine 
immigratsiooni süsteem (points-based 
immigration system): tutvustus ELi 
kodanikele 
Arvestada tuleb, et selles juhendis tähendab „ELi kodanik“ ELi, EMP ja Šveitsi kodanikke.
Ühendkuningriigis 31. detsembril 2020 või enne seda resideerunud isikud peavad esitama 
taotluse läbi programmi EU Settlement Scheme ja neil on selleks aega 30. juunini 2021. 
Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020. Vaba liikumine Ühendkuningriigi ja
Euroopa Liidu vahel lõppes 31. detsembril 2020 ja 1. jaanuarist 2021 rakendab Ühendkuningriik 
punktide põhist immigratsiooni süsteemi (points-based immigration system), mis seab isiku 
päritolu asemel esikohale oskused ja talendi. 
Kui te ei olnud Ühendkuningriigi resident enne 31. detsembrit 2020 ja teil ei ole
väljaastumislepingu kohaseid õigusi, siis peate Ühendkuningriigis töötamiseks või õppimiseks 
pärast 1. jaanuari 2021 täitma teatud nõuded. Peale selle peate läbima vajalikud kontrollid,
teiste seas Ühendkuningriigi kriminalistika kontrollid. Võite külastada Ühendkuningriiki 
viisavabalt kuni kuueks kuuks ja osaleda erinevates tegevustes, muu hulgas turism, perekonna 
ja sõprade külastamine, lühiajalised koolitused ja ettevõtlusega seotud tegevused, näiteks 
sündmused ja konverentsid. Külastajatele lubatud tegevuste loendi leiate veebisaidilt GOV.UK. 
Ühtse reisipiirkonna reeglid kaitsevad Iirimaa kodanike staatust ka tulevikus. Seetõttu ei vaja
Iirimaa kodanikud Ühendkuningriiki reisimiseks luba (välja arvatud väga piiratud asjaoludel) 
ja ei saa esitada taotlusi uue punktide põhise immigratsiooni süsteemi (points-based 
immigration system) alusel. 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU Settlement Scheme 

Kui olite Ühendkuningriigi resident 31. detsembril 2020 või enne 
seda, siis tuleb teil ja teie perekonnal esitada pärast 30. juunit 2021
Ühendkuningriigis edasi elamiseks taotlus läbi programmi EU 
Settlement Scheme. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021. 

Taotluse esitamine punktide põhises immigratsiooni süsteemis 
(points-based immigration system). 
Kui kvalifitseerute, siis saate taotlusega alustada veebisaidil GOV.UK. Peate näitama, et täidate 
asjakohased kriteeriumid ja saate taotletava viisa jaoks vajaliku punktisumma. Erinevate 
võimaluste üksikasjalikud suunised on toodud veebisaidil GOV.UK. 
Taotluse raames peate kinnitama ka oma isikusamasuse. Suurem osa isikuid saab seda 
teha nutitelefonis, kasutades rakendust „UK Immigration: ID Check“ ja veebipõhist taotlust. Kui 
teil ei ole rakenduse „UK Immigration: ID Check“ kasutamine võimalik, siis peate külastama 
viisataotluste keskust. Taotluse protsessi kohta leiab lisateavet veebisaidilt GOV.UK. 
Peate maksma taotluse esitamise tasu ja kui plaanite Ühendkuningriiki jääda üle kuue kuu, 
siis peate tõenäoliselt tasuma ka immigrantide tervishoiuteenuste lisatasu (Immigration 
Health Surcharge), mis võimaldab teil kasutada Ühendkuningriigi riiklikku tervishoiusüsteemi 
(National Health Service, NHS). 
Taotluste menetlemise aeg sõltub taotletud viisa tüübist ja kättesaadavatest teenustest. 
Taotlus peab olema esitatud ja heakskiidetud enne Ühendkuningriiki reisimist. 
Ülalpeetavad võivad esitada eraldi taotluse. ELi kodanikud, kes ei kvalifitseeru punktide 
põhise süsteemi (points-based immigration system) või programmi EU Settlement Scheme 
kontekstis ülalpeetavaks, peavad riiki sisenemiseks või riigis viibimiseks esitama taotluse 
ja kvalifitseeruma võrdsetel alustel mitte-ELi kodanikega, kasutades selleks perekonna 
immigratsiooni protsessi. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Ühendkuningriigis töötamine 

Oskustöölise viisa (Skilled Worker Visa) 
Oskustöölisena kandideerimiseks peate näitama, et: 

• teil on olemas nõutud oskuste tasemele vastav tööpakkumine siseministeeriumi 
litsentsiga sponsorilt, 

• sponsor maksab teile vähemalt asjakohasele lävele vastavat minimaalset tasu 
(reeglina on selleks 25 600 naelsterlingit või tavapärane summa, olenevalt sellest, kumb 
summa on kõrgem), 

• te räägite inglise keelt vähemalt keskmisel tasemel B1 (Euroopa keeleõppe
raamdokument. Õppimine, õpetamine ja hindamine). 

Kui teenite alla 25 600 Briti naela – aga mitte alla 20 480 naelsterlingi – siis saate endiselt 
taotluse esitada, kui „vahetate“ palga asemel punkte teiste karakteristikutega. Näiteks võib 
punktide vahetamine olla võimalik, kui: 

• teie ametikohal valitseb tööjõupuudus, 

• teil on ametikohale vastav doktorikraad, 

• teil on ametikohale vastav loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatika valdkonna doktorikraad, 

• olete uus töötaja (uute töötajate palgatase on 30% väiksem kui sama ameti kogenud 
töötajate palgatase ehk vähemalt 20 480 naelsterlingit). 

Oskustöölise viisa taotluse saate esitada veebisaidil GOV.UK. 

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa


 

Ühendkuningriigi punktide põhine immigratsiooni süsteem (points-based immigration system): tutvustus ELi kodanikele | 5 

Oskustöölised: tervise- ja sotsiaalhoolekandesektori viisa 
(Health and Care Visa) 
Ühendkuningriigi valitsus tunnustab olulise tähtsusega panust, mille annavad Ühendkuningriigi 
tervishoiusüsteemis (NHS) töötavad välisriikidest pärit arstid, õed ja muud tervishoiutöötajad. 
Kui töötate kvalifitseeruval ametikohal ja NHS, sotsiaalhoolduse valdkonna ettevõte või NHS-ile 
teenuseid ja tööjõudu pakkuv ettevõtja, on teinud teile tööpakkumise, te räägite inglise keelt
ja täidate oskustöölise nõuded, siis võite taotleda perekonnaga Ühendkuningriiki tulemiseks 
tervise- ja sotsiaalhoolekandesektori viisat. 
Selle taotlusprotsessi puhul rakendatakse kiirmenetlust, väiksemat taotluse esitamise tasu 
ja pakutakse ka eraldi tuge. Tervise- ja sotsiaalhoolekandesektori viisale kvalifitseerudes 
olete vabastatud ka immigrantide tervishoiuteenuste lisatasust. Tervise- ja 
sotsiaalhoolekandesektori eesliinitöötajad, kes tervise- ja sotsiaalhoolekandesektori viisat 
taotleda ei saa, peavad tasuma immigrantide tervishoiuteenuste lisatasu ja võivad hiljem 
taotleda selle tagastamist. 

Tervise- ja sotsiaalhoolekandesektori viisa taotluse saate esitada 
veebisaidil GOV.UK. 

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Ülemaailmsed talendid (Global Talent) 
Ülemaailmsete talentide (Global Talent) viisa võimaldab kõige andekamatel oskustöölistel
tulla Ühendkuningriiki ilma tööpakkumiseta. See viisa toetab tunnustatud liidreid ja tulevasi 
eestvedajaid teaduse, humanitaarteaduse, inseneriteaduste, kunsti (sh film, moedisain ja 
arhitektuur) ja digitaaltehnoloogia valdkonnas, sest nende isikute ainulaadsed oskused
rikastavad Ühendkuningriigi teadmisi, majandust ja ühiskonda. Tippteadlased ja -uurijad 
saavad kasutada kiirema kinnituse protsessi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatika valdkondades. 

Ülemaailmse talendi (Global Talent) viisa taotluse saate esitada 
veebisaidil GOV.UK. 

Alternatiivsed viisavõimalused ja spetsialistid 
Ühendkuningriigis töötamiseks on veel mitmeid erinevaid viisavõimalusi, muu hulgas 
iduettevõtjate ja uuendajate viisa (Start-Up and Innovator Visa). Samuti on erinevad viisad 
teistele spetsialistidele, muu hulgas preestritele, sportlastele ja loovisikutele. 

Ühendkuningriigis õppimine 

Õpingud (Student Route) 
Ühendkuningriigi maailmatasemel haridusvaldkond ootab talente ja suure potentsiaaliga 
õppureid ülikoolidesse ja muudesse kõrgharidusinstitutsioonidesse, täiendusharidusse, inglise 
keelsetesse kolledžitesse ja erakoolidesse ka tulevikus. 
Õppurina Ühendkuningriiki sisenemiseks peate näitama, et: 

• siseministeeriumi litsentsiga õppurite sponsor (Home-Office licensed student sponsor) 
on pakkunud teile kursusel kohta, 

• räägite, loete, kirjutate inglise keeles ja mõistate seda, 

• omate piisavalt rahalisi vahendeid enda ülalpidamiseks ja kursuse eest tasumiseks, 

• kavatsete tõesti Ühendkuningriigis õppida. 
Õppurite viisa kohta leiate lisateavet meie õppurite suunistest. Õppuri viisa (Student Visa) 
taotluse saate esitada veebisaidil GOV.UK. 
Olemas on eraldi noore õppuri viisa (Child Student Route) 4–17-aastastele, kes soovivad 
õppida erakoolis. 

Õppuri viisa (Student Visa) taotluse saate esitada 
veebisaidil GOV.UK. 

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Kõrgkooli lõpetanu viisa (Graduate Visa) 
Kui olete Ühendkuningriigis edukalt lõpetanud bakalaureuse või kõrgema taseme õpingud, siis 
saate taotleda kõrgkooli lõpetanu viisat, töötamiseks või töö otsimiseks. See viisa kehtib kuni 
kaks aastat (doktorikraadiga lõpetanute puhul kolm aastat) pärast õpingute lõpetamist. 
Kõrgkooli lõpetanute viisa taotluste vastu võtmine avatakse 2021. aasta suvel rahvusvahelistele
üliõpilastele, kellel oli siseministeeriumi litsentsiga sponsor, kes on täitnud Ühendkuningriigi 
valitsuse immigratsiooninõudeid. 
Pärast kõrgkooli lõpetanu viisa kehtivuse lõppu saate esitada erineva viisa taotluse, kui teil on 
sponsorilt asjakohane tööpakkumine ja täidate viisa nõuded. 

Lisateavet punktide põhise immigratsiooni süsteemi (points-
based immigration system) kohta leiate veebisaidilt GOV.UK. 

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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