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Ühendkuningriigi punktide 
põhine immigratsiooni süsteem 
(points-based immigration system): 
teave EList saabuvatele külastajatele 
Arvestada tuleb, et selles juhendis tähendab „ELi kodanik“ ELi, EMP ja Šveitsi kodanikke. 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. 
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. 
Ühendkuningriiki saabub iga aasta miljoneid külastajaid riikidest üle terve maailma. ELi
kodanikuna saate uue süsteemi alusel Ühendkuningriiki külastada ilma viisat taotlemata 
ja enamasti võite riiki jääda kuni kuueks kuuks. Võite osaleda erinevates tegevustes, muu 
hulgas turism, perekonna ja sõprade külastamine, lühiajalised koolitused ja ettevõtlusega 
seotud tegevused, näiteks sündmused ja konverentsid. Määratud perioodi jooksul võite
Ühendkuningriiki siseneda mitu korda aga teil ei ole lubatud kasutada sagedasi või
järjestikkuseid külastusi, et Ühendkuningriigis elada. 
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 alusel. 
ELi kodanikuna, kes ei ole Iirimaa kodanik, kehtivad teile Iirimaa kaudu Ühendkuningriiki
sisenedes erinevad sissesõidupiirangud. Ühendkuningriigis võite viibida kuni kuus kuud ainult
esimesel külastusel. Kui te lahkute Iirimaale ja soovite sealt uuesti Ühendkuningriiki siseneda,
siis võite Ühendkuningriigis viibida kuni kaks kuud. Kui te lahkute ühisest reisipiirkonnast,
võite ka järgmisel külastusel Ühendkuningriigis viibida kuni kuus kuud, muu hulgas 
Iirimaalt saabudes. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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Ühendkuningriigi külastamine 
Võite külastada Ühendkuningriiki viisavabalt kuni kuueks kuuks ja osaleda 
erinevates tegevustes: 

• tulla puhkusele või külastada perekonda ja sõpru kuni kuueks kuuks, 
• tulla lühiajaliselt õppima, 
• tulla ettevõtlusega seotud tegevusteks, näiteks koosolekutele, sündmustele ja 

konverentsidele, 
• tulla Ühendkuningriiki läbirääkimisteks ja sõlmima lepinguid, 
• tulla osalema spordi- või kultuurisündmustel, 
• tulla juhtiva akadeemikuna esitlema enda värskeimat uurimistegevust, tulla teadlasena 

jagama enda teadmisi kolleegidega rahvusvahelistes projektides, 
• tulla välismaal töötava isikuna toetama ettevõtteid, kes on ostnud teie ettevõttelt 

kaupu, tulla tegema koostööd Ühendkuningriigi ettevõtetega, kes tarnivad tooteid teie 
ettevõtetele välismaal, 

• tulla osalema teatud lubatud tasustatud tegevustes, näiteks esinemine 
kultuurisündmustel. 

Kõigile külalistele lubatud tegevuste loendi leiate 
veebisaidilt GOV.UK. 

Teil ei ole lubatud: 
• töötada, 
• kasutada sagedasi visiite Ühendkuningriigis elamiseks, 
• saada avalikke rahalisi vahendeid. 

Kui soovite Ühendkuningriigis töötada või õppida pikemalt kui kuus kuud, siis peate 
taotlema viisa. 
Kui teid on Ühendkuningriiki kutsutud eksperdina ja teile makstakse Ühendkuningriigis, siis on 
võimalik, et saate kasutada lubatud tasustatud tegevuse (Permitted Paid Engagement) viisat. 
Lisateavet leiate „viisa vajalikkuse kontrolli tööriista“ abil. 
Kui saabute 1. jaanuaril 2021 või pärast seda Iirimaalt ja kasutate lubatud tasustatud tegevuse
(Permitted Paid Engagement) viisat, siis võite esimesel külastusel Ühendkuningriiki jääda kuni 
üheks kuuks. Kui te vahepeal ühisest reisipiirkonnast ei lahku, võite järgmistel külastustel jääda 
ainult kuni seitsmeks päevaks. 
Kui teie Ühendkuningriigi külastuse eesmärgiks on abielu või tsiviilpartnerluse sõlmimine või 
asjakohase teate esitamine, siis pärast 1. juulit 2021 vajate selleks abielu/tsiviilpartnerluse 
viisat (Marriage/Civil Partnership Visa). 
Kui soovite erameditsiini teenuste kasutamiseks või välismaalasest õpetaja või õppejõuna 
tegutsemiseks riiki jääda üle kuue kuu, siis vajate standardviisat (Standard Visitor Visa). 
Kui külastate Ühendkuningriiki ärieesmärkidel, siis leiate lisateavet kaupade impordi ja
ekspordi kohta Ühendkuningriigis. 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/government/publications/public-funds--2
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/transition
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Lühiajalised õpingud 
ELi kodanikuna võite osaleda lühiajalistel õpingutel. Kõik mitte vaba aja (nonrecreational) 
õpingud peavad toimuma akrediteeritud asutustes. Vaba aja kursused, millel osalete 
meelelahutuseks, mis ei kesta üle 30 päeva ja millel osalemise eest ei saa formaalset 
kvalifikatsiooni, võivad toimuda ka akrediteerimata asutustes. 
Kuue kuni üheteistkümne kuu pikkused lühiajalised õpingud (short-term study route) on 
tavapärastest õpingutest eraldiseisvad ja nendel osalemiseks peavad kõigi riikide kodanikud 
taotlema enne Ühendkuningriiki reisimist viisa. See võimalus on loodud spetsiaalselt inglise 
keele kursustel osalemiseks, ei eelda sponsorlust ja ei anna õigust töötamisele. 

Üle kuue kuu pikkuste õpingute kohta Ühendkuningriigis leiate 
lisateavet veebisaidi GOV.UK õpingute jaotisest (Student Route). 

Reisimine Ühendkuningriiki 
1. oktoobrist 2021 ei saa Ühendkuningriiki sisenemiseks kasutada ELi, EMP või Šveitsi riiklikku 
isikutunnistust. Vajate reisimiseks kehtivat passi. 
Riikliku isikutunnistusega saate Ühendkuningriiki siseneda 31. detsembrini 2025, kui: 

• teil on EU Settlement Scheme’i alusel püsielaniku staatus või esialgne 
püsielaniku staatus, 

• teil on piirialatöötaja luba (Frontier Worker Permit), 

• olete S2 tervishoiuteenuse osutaja külastaja (S2 Healthcare Visitor), 

• olete Šveitsi teenuseosutaja (Swiss Service Provider). 

Ühendkuningriiki reisimise kohta leiate lisateavet 
veebisaidilt GOV.UK. 

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. 

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

https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-eu-student-information
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
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/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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