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sissejuhatus

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastatud projekt 
„Ligipääs kodakondsusele ja selle mõjud immigrantide integratsioonile” esitleb uut 
kodakondsuse erinevate aspektide võrdlevat Euroopa andmebaasi.

Viis konsortsiumipartnerit (Euroopa Ülikooli Instituut, Migratsioonipoliitika Grupp, 
Dublini Ülikooli Kolledž, Edinburghi Ülikool ja Maastrichti Ülikool) on välja aren-
danud neli kodakondsuse indikaatorite kogumit, mille abil on võimalik analüüsida 
kodakondsuse seaduseid, nende rakendamist, kodakondsuse taotlemise osakaalu ja 
kodakondsuse mõjusid integratsioonile kõigis Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, kandi-
daatriikides (Horvaatia, Island, Makedoonia, Türgi) ning Euroopa Majanduspiirkon-
na riikides (Norra, Šveits).

Käesoleva uuringu tulemusi esitleti kümne Euroopa Liidu liikmesriigi (Austria, Eesti, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Portugal, Hispaania ja Ühendku-
ningriigi) poliitikutele, ametnikele, kodanikeühenduste liikmetele ja akadeemikutele, 
et nad saaksid selle informatsiooni abil oma poliitikaid ja praktikaid paremaks 
muuta.

Kodakondsuse sidusgruppidel paluti jagada oma nägemust sellest, millised faktorid 
mõjutavad naturalisatsiooni määrasid, kodakondsuse mõjust integratsioonile, polii-
tikate muutustest minevikus ja tulevikus ning kodakondsuse reformimise poliitilisest 
keskkonnast. Need nn. riigisisesed ümarlauad olid käesoleva uuringu keskne ele-
ment, sest riigisisesed sidusgrupid said tulemusi tõlgendada ja numbrid sisuga täita.

Migratsioonipoliitika Grupp koostas käesoleva käsiraamatu kodakondsuse indi-
kaatorite ja riikide sidusgruppide ümarlaudades antud vastuste põhjal. Käsiraamat 
pakub lühiülevaadet sellest, kuidas saab projekti andmestikku kasutada riikide po-
liitilistes mõttevahetustes. Kõik kodakondsuse sidusgrupid, olgu need siis poliitika-
kujundajad, akadeemikud, mittetulundusühingute liikmed või keegi muu, võivad 
ka ise veebilehel koostada omaenda graafikuid, uurida andmebaasi ja kasutada seal 
leiduvat informatsiooni ettekannetes, aruteludel või trükistes. Kõik tulemused on 
saadaval interaktiivse veebirakenduse ja võrdlevate raportitena leheküljel http://
eudo-citizenship.eu/indicators.1

1  Lisainformatsiooni uuringu tausta ja metoodika kohta vaata raporti lisast ning leheküljelt 
http://eudo-citizenship.eu/indicators. Põhjalikumat ülevaadet kodakondsust puudutavate seaduste 
ja menetluste kohta vaata EUDO Eesti riigiprofiilist leheküljel http://eudo-citizenship.eu/country-
profiles/?country=Estonia. 

http://eudo-citizenship.eu/about/acit
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia
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1.  kodakondsuse saamise 
indikaatorid:kes saab kodanikuks?

Kui tõenäoline on, et välisriigis sündinud immigrandid saavad Euroopas kodanikeks 
ja kui kaua see neil aega võtab? Kodakondsuse saamise indikaatorid mõõdavad vä-
lisriigis sündinud ja kodakondsuse saanud immigrantide (16-74aastased) osakaalu 
2008. aastal ning aastate arvu nende elukohariiki saabumise ja kodakondsuse saamise 
vahel.2

Allpool asuval graafikul märgib „välismaal sündinu” (foreign born) inimest, kes on 
sündinud väljaspool Eesti territooriumit ning kes ei saanud pärast iseseisvumist au-
tomaatselt kodanikuks. Kuigi see graafik ei hõlma paljusid Eestis sündinud inimesi, 
on see siiski kasulik indikaator kodakondsuse saamise rahvusvaheliseks võrdluseks.

31% väljaspool Eestit sündinud inimestest on pärast taasiseseisvumist saanud 
Eestis kodanikeks. See osakaal on palju madalam kui EL 12 riikide keskmine näitaja. 
Kodakondsuse saamine erineb Euroopa Liidus märkimisväärselt: Rootsis ja Hollan-
dis on 60% kuni 70% välismaal sündinud immigrantidest kodanikud, Poolas, Slovak-
kias, Sloveenias ja Leedus aga üle 70%. EL 12 kontekstis on võõrsil sündinud inimesi 
kodanikeks saanud vähem ainult Lätis.

Naturaliseerunud inimeste osakaal esimese põlvkonna seas EL 12 
riikides, 2008

Mis selgitab seda, miks immigrandid saavad Euroopas kodanikuks ning seda, kui 
kaua see neil aega võtab? Lääne-Euroopa vastavate näitajate analüüsist tuleb välja, et 
immigrandi elukohariik, päritolumaa, sugu, taust (muu hulgas haridus, töö ja pere-
kondlik staatus) ja poliitika on kodakondsuse taotlemisel määravad faktorid. And-

2  Vt lisainformatsiooni metodoloogilisest lisast.

Allikas: http://
eudo-citizenship.eu/
indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
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mete piiratuse tõttu ei ole selline analüüs hetkel paljude EL 12 riikide, sealhulgas Eesti 
puhul võimalik. Järgmised lõigud viitavad EL 15 riikide näitajatele.

Lääne-Euroopa riikide uuringutest selgub, et elukohariik loeb: meie mitmemõõt-
meline analüüs3 näitab, et mida kauem on immigrandid elanud mõnes EL 15 riigis 
(või Norras ja Šveitsis), seda suurema tõenäosusega saavad nad kodanikeks. Im-
migrandi taust mängib siinjuures väga suurt rolli. Välismaal sündinud inimesed, 
kes immigreerusid majanduslikult vähem arenenud riikidest, kipuvad Euroopas sa-
gedamini naturaliseeruma kui immigrandid kõrgemalt arenenud riikidest. Immig-
randid, kes on pärit keskmiselt ja vähearenenud riikidest, saavad keskmiselt 2,5 korda 
suurema tõenäosusega kodanikeks kui need, kes tulevad kõrgelt arenenud riikidest. 
Vähearenenud riikidest saabunud immigrantidel läheb ka kauem aega kodakondsuse 
saamiseks kui kõrgelt arenenud riikidest pärit immigrantidel. Immigrantide tausta 
mõju on Euroopa Liidu ja mitte-EL kodanike puhul erinev: immigrandid väljaspoolt 
Euroopa Liitu (tavaliselt vähem arenenud riikidest) saavad tavaliselt palju tõenäolise-
malt oma elukohariigi kodanikeks.

Sugu loeb: välisriigis sündinud naised saavad EL 15 riikides tavaliselt palju tõe-
näolisemalt kodanikeks kui mehed. Haridus, töö, perekondlik staatus ning kee-
leoskus on lisafaktorid, mis mõjutavad kodakondsuse saamist. Enamikes EL 15 
riikides naturaliseeruvad vähem arenenud riikidest pärit vähemalt keskharidusega 
immigrandid 42% suurema tõenäosusega kui ainult põhiharidusega immigrandid. 
Arengu- ja arenenud riikidest pärit immigrandid saavad suurema tõenäosusega ko-
danikeks juhul, kui nad räägivad kodus elukohariigi keelt, on abielus ja kui neil on 
töö.

Poliitika loeb: Kodakondsusseadused mõjutavad samuti oluliselt seda, kui paljud 
immigrandid saavad kodanikeks, sest need määravad ära tingimused, mille alusel 
immigrandid võivad otsustada naturaliseeruda.

Üks näide on mitme riigi kodakondsuse lubamine: vähem arenenud riikidest pärit 
immigrandid, kes elavad topeltkodakondsust lubavates EL riikides, on 40% suurema 
tõenäosusega oma elukohariigi kodanikud.4

Veelgi enam, kaasavad kodakondsusseadused elukohariigis mõjutavad väga palju 
seda, kas immigrandid naturaliseeruvad või mitte.5 

3  Vaata Vink, M., Prokic-Breuer, T., Dronkers, J. (2013): “Immigrant naturalisation in the context of 
institutional diversity: policy matters, but to whom?” International Migration [ilmumas]. 
4  Mitme maa kodakondsus peab olema lubatud nii päritoluriigis kui ka elukohariigis.
5  Migratsioonipoliitikat mõõdetakse Migrandi Integratsioonipoliitika Indeksiga (Migrant Integra-
tion Policy Index) kohandatud tulemusega, vt. www.mipex.eu/

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2435
http://www.mipex.eu/
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Kodakondsuse saamise tõenäosus EL 15 riikides, Norras ja Šveitsis6

Ülaltoodud graafik näitab, milline on poliitika keskmine mõju immigrantide koda-
kondsuse saamisele EL 15 riikides, Norras ja Šveitsis. Kodakondsuspoliitika mõju-
tab pigem vähem arenenud riikidest pärit immigrante, eriti uustulnukaid (nagu 
vasemal graafikul on näha, siis kasvavad kolm joont järsult, samas kõrgema arengu-
ga riikide graafikus paremal on muutus väike). Mis puudutab kõrgemalt arenenud 
riikidest pärit immigrante, siis nad mitte ainult ei saa kodakondsust väiksema tõe-
näosusega, vaid see, kas nad seda teevad või mitte, näib samuti sõltuvat vähematest 
teguritest, mis jäävad väljapoole riigis elamise aega.

Kahjuks ei ole aga Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohta võtta head, kvaliteetset statisti-
kat, mille abil analüüsida naturalisatsiooni mõjutavate faktorite toimet neis maades.

6 Graafiku horisontaalne telg näitab EL riikide kodakondsusseaduste „avatust”. Vertikaalne telg näi-
tab välisriigis sündinud immigrantide kodanikuks olemise tõenäosust. Käesolevas analüüsis on kasu-
tatud Euroopa Sotsiaaluuringute (European Social Survey) (2002-2010) koondandmestikku 16 Lääne-
Euroopa riigi (EL 15, v.a Itaalia, lisatud Norra ja Šveits). Graafik näitab, et kodakondsusseadustel on 
erinev mõju erinevatest riikidest pärit immigrantidele, kes on riigis viibinud eri aja.

Immigrants from Low/Medium HDI countries

Pr
(C

itiz
en

sh
ip)

MIPEX Access to Nationality

6 -10 years residence 11 -20 years residence
20 years and more

30 40 50 60 70 80

.2 
.4 

.6 
.8 

1

Immigrants from High HDI countries

Pr
(C

itiz
en

sh
ip)

MIPEX Access to Nationality

6 -10 years residence 11 -20 years residence
20 years and more

30 40 50 60 70 80

0 
.2 

.4 
.6 

.8 
1

Allikas: Vink, M., 
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Vt. ka http://eudo-
citizenship.eu/
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http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
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2.  kodakondsusseaduste indikaatorid: 
miLLised on immigrandi seadusLikud 
võimaLused kodanikuks saada?

Kuna kodakondsuspoliitika mõjutab seda, miks ühes riigis saab enam immigrante 
kodanikeks ja teises mitte, tekib küsimus, mis on seaduslikud võimalused ja takis-
tused, millega nad Euroopas silmitsi seisavad? Kodakondsusseaduse indikaatorid 
kirjeldavad ja võrdlevad õigusnorme sünnijärgse kodakondsuse omandamise, natu-
ralisatsiooni ja kodakondsuse kaotamise osas eri riikides ja aja jooksul. Indikaatorid 
mõõdavad kaasamise astet ja individuaalset valikut skaalal nullist üheni.7 Kodakond-
susseaduste sätetel on erinevad sihtgrupid: immigrandid, sünnijärgsed kodanikud, 
emigrandid, kodanike pereliikmed või kodakondsuseta inimesed. Kui skaala väärtus 
on 1 või selle lähedal, viitab see asjaolule, et õigusnormid on vastava sihtrühma jaoks 
suhteliselt kaasavad või lubavad kodakondsuse staatuse osas suuremaid valikuid, 
skaala väärtus 0 viitab aga kaasamise või individuaalse valiku puudumisele.

Eesti kodakondsuse kord on piiravamad kui enamikes EL 12 riikides.8 Kui eest-
lasest vanemal sündinud lastel on sündides piiramatu ligipääs kodakondsusele (ius 
sanguinis), siis lastel, kes on sündinud mittekodanikust vanemate perre, on väga pii-
ratud ligipääs kodakondsusele sünnikoha alusel (ius soli). Eestis leitud lapsed saavad 
automaatselt Eesti kodakondsuse. Kodakondsuseta vanemate perre sündinud alla 
15aastastel lastel võimaldatakse saada kodakondsus läbi lihtsustatud naturalisatsioo-
niprotseduuri. Sama lihtsustatud menetluse saab läbi teha ka alla 15aastane naturali-
seerunud vanema laps. Kõik teised Eestis mittekodanike perre sündinud lapsed pää-
sevad kodakondsusele ligi läbi tavalise elukohapõhise naturalisatsiooniprotseduuri 
täiseas.

Naturaliseerunud kodanik võib Eesti kodakondsuse kaotada juhul, kui ta on astu-
nud välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse, omandanud kodakondsuse pettusega, vä-
givaldselt rikkunud põhiseaduslikku korda või kui ta pole naturaliseerimise jooksul 
või pärast seda võõrriigi kodakondsusest loobunud. Kuna topeltkodakondsus ei ole 
lubatud, viib välisriigi kodakondsuse omandamine teoreetiliselt Eesti kodakondsuse 
kaotamiseni.

7  Vaata lisainformatsiooni metodoloogilisest lisast. 
8  Põhjalikumat ülevaadet Eesti kodakondsuse seadustest vaata EUDO Eesti profiili aadressil http://
eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia.

http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia
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Kodakondsusseaduste indikaatorite tulemused

Võrreldes enamike EL 12 või EL 27 riikidega on Eestis rohkem juriidilisi piiran-
guid elukohapõhiseks naturalisatsiooniks. Keeletesti ja kodakondsuseksami soori-
tamise ning välisriigi kodakondsus(t)est loobumise nõuded on peamised naturalisat-
siooni takistajad.

Naturalisatsiooni tingimuste täitmiseks peavad mittekodanikud olema Eestis elanud 
elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viimased viis aastat 
püsivalt. See tähendab, et Eestist eemalviibimine ei või aastas ületada 90 päeva järjest 
(elamine).

Eestis naturalisatsiooni korras kodakondsuse taotlejail tuleb loobuda kõikidest va-
rasematest kodakondsustest. Sellel loobumisnõudel mingeid erandeid ei ole (loobu-
mine). Enamus EL riikidest aktsepteerib praeguseks mitme riigi kodakondsust ning 
seal, kus veel on teiste riikide kodakondsuse loobumise nõue, tehakse sageli erandeid 
humanitaar- (põgenikud, kodakondsuseta inimesed) ja haavatavuse põhjustel (mak-
sumuse, kauguse, päritoluriigi poliitika ületamatud tingimused).

Naturalisatsiooni korras kodakondsuse taotlejad peavad esitama keeleoskuse ser-
tifikaadi või sooritama suulise ja kirjaliku keeletesti suhteliselt kõrgel, B1 tasemel. 
Keelenõue ei laiene neile, kes on omandanud hariduse eesti keeles. Taotleja peab ka 
sooritama Eesti põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami (keel ja tead-
mised ühiskonnast). Erandeid võimaldatakse erivajadustega inimestele ja neile, kes on 
sündinud enne 1. jaanuari 1930. Eestis kodakondsuseta vanemate peres sündinud alla 
15aastased lapsed ja naturaliseerunud vanemate alla 15aastased lapsed on mõlemast 
testist vabastatud.

 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Ius Sanguinis

Ius Soli

Ordinary Naturalisation

Special Naturalisation

Renunciation

Involuntary Loss

Estonia EU-12 EU-27

Allikas: http://
eudo-citizenship.eu/
indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators


9aCit

Tavapärase naturalisatsiooni tingimused

Eesti pakub võrreldes teiste EL 12 riikidega kodakondsuse saamisel vähe eelisõigu-
si, eriti abikaasadele. Ei ole mingeid õigusnorme, mis võimaldaksid naturalisatsiooni 
korras Eesti kodakondsuse saanud abikaasadel saada kodakondsus eelisõigusega. Na-
turaliseerunud Eesti kodanik võib taotleda kodakondsust oma alla 15aastastele laste-
le, kuid tema naturaliseerumise otsustavad ametiasutused diskretsiooni korras (child 
transfer). Eestis naturalisatsiooni taotlejad võivad kodakondsuse avalduse ankeedile 
lisada ka oma alaealised lapsed, kuid ka sel juhul on see samuti diskretsiooniotsus 
(child extension), mis muudab selle sätte palju nõrgemaks kui enamikes EL 12 või EL 
27 riikides. Eestil puudub ka õigus naturaliseerimisele läbi sotsialiseerimise. Sotsia-
liseerimispõhised õigused sellistes riikides nagu Läti, Rootsi, Norra ja Prantsusmaa 
tähendavad naturalisatsiooni lihtsustamist neile, kes on riigis hariduse omandanud 
ja seal edukalt sotsialiseerunud.

Kodakondsuseta inimeste jaoks on väga vähe õigusnorme ning eraldi põgenikele ei 
ole neid üldse. Alla 15aastastel kodakondsuseta elanikel on õigus Eesti kodakondsu-
sele juhul, kui nad on sündinud Eestis pärast 26. veebruari 1992 ja kui vanemad (või 
üks või adopteeriv vanem) on samuti elanikud olnud viis aastat ja nad on kodakond-
suseta või „teadmata” kodakondsusega (sealhulgas NSV Liidu kodanikud enne 20. 
augustit 1991) (kodakondsuseta isikud).
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Sätted „erandliku” naturaliseerumise kohta

Rahvusliku ümarlaua tulemused9 

Vene keelt kõnelevate inimeste olukord Balti riikides on Euroopas unikaalne. Lisaks 
märkimisväärsele arvule immigrantidele on Eestis suur vene keelt kõnelev vähemus, 
kellest mõnel on topletkodakondsus (formaalselt keelatud), mõnel on Venemaa ko-
dakondsus, mõned on naturalisatsiooni korras saanud Eesti kodanikeks ja teised on 
kodakondsuseta. Selle tulemusena jääb suur osa Eesti rahvastikust kõrvale üleriikli-
kest valimistest. Selles kontekstis on Eestis sündinud lastele piiratud ius soli ja topelt-
kodakondsuse keelamine suured juriidilised probleemid.

Mul on üks väga lähedane sugulane, kes on Eestis sündinud Eesti kodanik, kes on 30 
aastat Peterburis elanud ning kes on samal ajal Venemaa kodanik. Nii et iga kord, kui ta 
ületab piiri, on ta väga närvis, sest ta võtab ühe passi välja ühel pool piiri ja teise passi 
teisel pool piiri. Sest kõik ju teavad, et kui passis pole templeid, on midagi valesti. Nad ei 
lase teda sisse või mis iganes. Nii et selles mõttes pole olukord väga normaalne.

 (ACIT rahvusliku ümarlaual osaleja lTallinnas, 18. jaanuar 2013, who?)

Meil on olemas rahvusvaheline tööriist, Euroopa Nõukogu Kodakondsuse Konvent-
sioon. Veel ei ole kuigi paljud sellele alla kirjutanud ega seda ratifitseerinud, aga protsess 
käib. Ja seal on mustvalgel kirjas, et topeltkodakondsus on tänapäeval väga soovitatav 
naturalisatsiooni protsessi ja suure migratsiooni tõttu. Eestlased usuvad, et kodakond-
sus on nagu mingi rahvuslik ja sünnijärgne privileeg, aga see on lihtsalt võimalus osa-
leda täisväärtuslikult sotsiaalses elus. Ja kui sa saad USA kodanikuks nii, et oled seal 
sündinud, siis miks ei või sa saada ka Eesti kodakondsust, kui sa alaliselt siin elad.

 (ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, MTÜ)

9  Eesti rahvuslik ümarlaud, mille korraldas Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, toimus kahes 
fookusgrupis. Esimene arutelu peeti eesti keeles ning selles osales neli riigiametnikku ja kaks poliitikut. 
Teine arutelu viidi läbi vene keeles ja seal osalesid kaheksa inimest mittetulundusühingutest ja meediast. 
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Veel üks probleem on Eestis naturaliseerunud inimeste kodakondsuse kaotamine. 
See võib tekitada usaldamatust ja ebausku Eesti riigi suhtes. 

Võimalust võtta naturaliseerunud kodanikelt nende kodakondsus, ja mitte lihtsalt ära 
võtta, vaid võtta see ära ebausaldusväärsuse pärast, nähakse venelaste kogukonnas tihti 
väga negatiivselt. Seda ei saa võtta ära sünnijärgselt kodanikult. Põhimõtteliselt tähen-
dab see seda, et riik annab edasi ka mingisuguse kodakondsuse hinnangu. Et, olgu, 
me anname sulle selle, aga teatud tingimustel. Vaata ette! Ja see mõjub tegelikult riigi 
usaldamisele väga halvasti.

 (ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Üks sagedasti mainitud naturalisatsiooni takistusi on B1 tasemel keeleoskuse nõue. 
Eriti keeruline on selle saavutamine vanemaealistel inimestel. Keeleoskuse taseme 
mõõtmine formaliseeritud eksamil võib vanemale generatsioonile olla raskem, sest 
nad ei ole taolist testi varem teinud. Kuid teisalt ütles üks osaleja, et paljud, kes keele-
testi kritiseerivad, on sellega väga vähe kokku puutunud ja pole mõnikord selle sisust 
täielikult teadlikud.

See (keeletest) on üks asi, mis on kindlasti takistus. Enne oli see A2, nüüd on B1. Seal on 
suur vahe, sest B1 on see tase, mida inimene peaks ideaalselt valdama pärast algkooli 
lõpetamist, kus ta õppinud eesti keelt, ainult eesti keelt (…) ja vanemale inimesele on 
see tegelikult liiga raske.

(ACIT rahvusliku ümarlaual osalejal, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Aga mis puudutab keeletesti, siis küsimus on eksami vormis, mis on arusaadavalt teh-
tud rahvusvaheliste standardite järgi, aga see nõuab teatud tüüpi mõtlemist. Inimesed, 
kes lõpetasid kooli nõukogude ajal, 30-40 aastat tagasi, ei tea, kuidas sellist eksamit 
tehakse. Siin on tarvis abstraktset mõtlemist. Üks väga konkreetne näide: oli vaja kirju-
tada essee teemal „Miks sa ei jäänud vana-aasta õhtul koju”. Ja see inimene ütles pärast 
oma õpetajale: „Mida ma oleksin pidanud kirjutama? Ma olin kodus”. 

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Samal ajal on kontekstuaalsed teadmised keele-eksamist ja sellest, kui raske või kerge 
see on, erinevate sotsiaalsete gruppide seas väga madalad. Enamus inimesi, kes väljen-
davad negatiivset arvamust, pole kunagi seda sooritanud. Ja selles mõttes on siin veel 
palju tööd ära teha.

 (ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)
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3.  kodakondsuse rakendamise 
indikaatorid: miLLised on 
tavapärase naturaLisatsiooni 
protseduuriLised takistused?

Seadusega loodud võimalusi võivad õõnestada probleemid protseduurides. Indikaa-
torite loomine on üks viis, kuidas mõõta peamisi protseduuride võimalusi ja takistusi. 
Kodakondsuse rakendamise indikaatorid mõõdavad skaalal nullist üheni tavapärase 
naturalisatsiooni protseduuri formaalseid aspekte: teadvustamine, nõudmised doku-
mentatsioonile, administratiivne diskretsioon, bürokraatlikud menetlused ning kae-
buste läbivaatamise ja edasikaebamise võimalused. Kõiki rakendamise etappe võrd-
levad 38 indikaatorit alates ametiasutuste katsetest taotlejatele infot jagada kuni või-
maluseni negatiivset otsust edasi kaevata. Skaala väärtus 1 tähendab, et riik hõlbustab 
naturalisatsiooni ja seab sellele vähe praktilisi takistusi. Skaala väärtus 0 peegeldab 
protseduuri vähest hõlbustamist ja palju praktilisi takistusi.10  

Enamustes riikides on olemas seos poliitika ja selle rakenduse viiside vahel. Ül-
diselt kipub riikides, kus on rohkem juriidilisi takistusi, olema ka rohkem praktilisi 
takistusi protseduurides ja ka vastupidi.

Seevastu Eestis, kus kodakondsuse seadused on piiravamad kui enamikes EL 12 rii-
kides, on aga tavapäraseks nauraliseerumiseks üsna vähe protseduurilisi takistusi.11 

Kodakondsuse rakendamise indikaatorite peamised tulemused 

Teavitustöö

Eesti teeb naturaliseerumise julgustamiseks rohkem kui enamus Euroopa Liidu riike. 
Eesti valitsus rahastab naturalisatsioonialaseid teavitamiskampaaniaid, mida viib läbi 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Hetkel ei ole kampaaniad 
suunatud laiemale üldsusele ega tehta ka koostööd välismaiste või mitte-kodanike 

10  Lisainformatsiooni vaata lisast ja leheküljelt http://eudo-citizenship.eu/indicators. Saksamaa tule-
mused arvutati keskmiselt...
11  Põhjalikumat ülevaadet kodakondsuse protseduuridest vaata täispikast EUDO Eesti profiili ra-
portist leheküljel http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Estonia

Allikas: http://eudo-
citizenship.eu/
indicators 
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mittetulundusühendustega. Eesti pakub infoteenust, kõneliini, lihtsasti ligipääsetavat 
materjali internetis ja taotluste ülevaatamise teenust. Taotlemine on odav ja soovija-
tele pakutakse tasuta või lihtsasti hüvitatavaid keelekursuseid. Olemas on ka tasuta 
ettevalmistuskursused kodakondsuseksami sooritajatele. Siiski võivad tõsisemad ju-
riidilised takistused õõnestada jõulisemaid teavitustegevusi.

Teavitustöö valitud EL riikides 

Dokumentatsioon

Üldiselt on naturalisatsiooni taotlemisel nõutud dokumentide esitamine Eestis liht-
sam kui enamikes EL riikides. Eestis ei nõuta peale isikut tõendava dokumendi ka 
päritoluriigis välja antud sünnitunnistust. Kehtiv elamisluba on selleks piisav, et pü-
sivat elukohta tõestada – varasemaid elamislubasid esitada pole tarvis. Keeletesti ja 
kodakondsuseksami tingimuste dokumentatsioon on selgelt defineeritud. Teised Ida-
Euroopa riigid kasutavad keeleoskuste tuvastamiseks subjektiivseid intervjuusid.

Praktikas võivad aga takistuseks osutuda erandite puudumine vanuritele, erivaja-
dustega inimestele või põgenikele majanduslike vahendite dokumentatsiooni nõuete 
osas, aga ka erandite puudumine eelmis(t)est kodakondsusest loobumise ja põgenike 
keelenõude osas. 

Dokumentatsioon

Allikas: http://
eudo-citizenship.eu/
indicators
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Diskretsioon

Eestis toimub tavapärane naturalisatsioon diskretsioonimenetluses see tähendab, et ei 
ole õigust naturalisatsioonile. Sellest hoolimata on diskretsioon väiksem takistus kui 
enamikes EL riikides, sest keel ja kodakondsuseksamil nõutud teadmised on selgelt 
defineeritud ning olemas on ka selged majanduslike nõudmiste hindamise juhendid.

Kaebuste läbivaatamine

Eesti pakub soodsaid võimalusi naturalisatsioonitaotlustele antud otsuste kohtuli-
kuks läbivaatamiseks. Taotlejal on õigus põhjendatud otsusele, ta saab otsuse edasi 
kaevata kõrgeima siseriikliku kohtu tasemeni välja ning taotleja võib edasi kaevata ka 
integratsiooninõudmiste hindamise (keel, kodakondsuseksamil nõutavad teadmised).

Rahvusliku ümarlaua tulemused 

Eesti üsna soodsad tulemused rakendusindikaatorite skaaladel resoneeruvad ka 
rahvuslikul ümarlaual kõlanud arvamustega. Protseduure ei nähta takistustena ning 
tunnustatakse ka katseid teha naturalisatsioonialast teavitustööd, ja näiteks ka natu-
ralisatsioonitseremooniaid. Rohkem võiks teha keeletesti sisu selgitustöö osas.

Minu jaoks oli väga üllatav, kui populaarseks need (tseremooniad) osutusid. Muidugi, 
sõltub, kõik ei lähe sinna kohale. Aga et nii paljud inimesed tunnevad, et sinna on nii-
öelda vaja minna. Siis nad ikkagi lähevad sinna ja minister või keegi surub neil kätt ja 
õnnitleb neid.

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Siiski võib negatiivne avalik arvamus ja diskrimineerimine, eriti vene keelt kõneleva 
vähemuse suhtes olla tõsine Eesti kodakondsuse taotlemist heidutav asjaolu mitteko-
danike jaoks. Teadlikkuse tõstmise kampaaniad võivad olla üks viise, kuidas tegeleda 
negatiivse avaliku hoiakuga.

Neile on sünnist saati räägitud, et nad ei kuulu siia.
(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, MTÜ)

Aga ma mõistan neid inimesi, kes on siin sündinud, isegi kui nende rahvuslik taust on 
teine. Sa oled siin sündinud, terve elu elanud ja ühel päeval sulle öeldakse, et sa ei kuulu 
siia ja sa võiksid minna tagasi oma esivanemate maale. On loomulik, et inimesed tun-
nevad, et neid tõugatakse eemale.

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, MTÜ)
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4.  kodakondsuse ja integratsiooni 
indikaatorid:kas kodakondsus 
mõjutab integratsiooni?

Kas naturaliseerunud immigrantidel läheb paremini kui neil, kes pole kodakondsust 
saanud? Kodakondsuse ja integratsiooni indikaatorid võrdlevad tööjõuturul osale-
mist ja sünnijärgsete kodanike, naturaliseerunud kodanike ja mitte-kodanike sot-
siaalmajanduslikku staatust, tuginedes 2008. aasta tööjõu-uuringule (Labour Force 
Survey) ja Euroopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste statistikale (EU Statistics 
on Income and Living Conditions). Kümme peamist indikaatorit mõõdavad EL 27 
riikide, Islandi, Norra ja Šveitsi integratsioonitaset, võttes arvesse migrantide koda-
kondsuse staatust. Indikaatorid on jaotatud kolme kategooriasse: osalus tööjõuturul, 
sotsiaalne tõrjutus ja elamistingimused.12

Enamikes EL 15 riikides on naturaliseerunud immigrantidel parem elu kui neil, 
kes pole naturaliseerunud. See asjaolu ei muutu ka siis, kui võtta arvesse inimese 
vanust riiki saabumise ajal, riigis elatud aastaid, haridust, päritoluregiooni, sihtriigi 
regiooni ja migratsiooni põhjust.

Välismaal sündinud immigrantide tööhõive 

Üldiselt on naturaliseerunud migrantidel sagedamini töökoht, nad on oma töö jaoks 
harvemini ülekvalifitseeritud, neil on paremad elamistingimused ja vähem problee-
me elukohaga seotud kulude tasumisel.13 Euroopas keskmiselt on erinevus naturali-
seerunud ja mittenaturaliseerunud immigrantide vahel eriti suur nende vahel, kes on 
siia saabunud mitte-EL riikidest.

12  Rahvuslik käsiraamat sisaldab valikut Kodakondsuse ja integratsiooni indikaatoritest. Lisainfor-
matsiooni vaata lisast ja leheküljelt http://eudo-citizenship.eu/indicators.
13  Lisainformatsiooni vaata OECD (2011) raportist „Pass immigrantide paremaks integreerimiseks” 
(“A passport for the better integration of immigrants”) ja kodakondsuse ja integratsiooni indikaatoritest 
leheküljel http://eudo-citizenship.eu/about/acit.
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Eesti puhul näivad kodakondsuse eelised olevat paljudes eluvaldkondades üsna suu-
red. Naturaliseerunud mittekodanikud on väiksema tõenäosusega töötud ja ülekva-
lifitseeritud, neil on vähem probleeme ots-otsaga kokku tulemisega, aga ka kuritege-
vuse, vägivalla ja vandalismiga. Siinjuures on oluline märkida, et meie andmestikus 
kajastuvad ainult välismaal sündinud esimese põlvkonna migrandid. Hilisemad ko-
dakondsuseta elukohariigis elavad põlvkonnad pole andmestikku kaasatud.

Töötuse määr, 2008 (%)

Ülekvalifitseerituse määr, Eesti, 2008 (%)
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Vaevu ots-otsaga kokku tulevate 
osakaal, 2008 (%)

Kuritegevuse, vägivalla või 
vandalismi probleemidega 
piirkonnas elavate osakaal, 2008 (%) 

Naturaliseerunud immigrantide paremad väljavaated suuremas osas Euroopas pais-
tab olevat märk sellest, et „paremini integreeritud” immigrandid saavad suurema 
tõenäosusega kodakondsuse, hoolimata sellest, kui kaasav või tõrjuv on riigi koda-
kondsuspoliitika. Niisiis taotlevad vähem arenenud riikidest pärit immigrandid ko-
dakondsust suurema tõenäosusega ning nende seast omakorda teevad seda suurema 
tõenäosusega need, kes on „paremini integreeritud”. Kodakondsus ei paista seega ole-
vat ebasoodne valikumenetlus riikide lõikes; olenemata sellest, kui nõudlik on natu-
ralisatsioonipoliitika, saavad rohkem integreeritud immigrandid kodanikeks. 

Kuid kas kodakondsuse saamine iseenesest parandab integratsiooni tulemusi? Kas 
poliitika valib välja „paremini integreeritud” immigrandid või vaid kõige edukamalt 
integreerunud immigrandid esitavad avalduse poliitikast hoolimata? Kas naturali-
seerunud immigrantidel on tavaliselt paremad elamistingimused seetõttu, et nad on 
saanud kodakondsuse või taotlevad kodakondsust pigem inimesed, kel on paremad 
elamistingimused? Eestis tuleb eriti Eestis sündinud vene keelt kõneleva vähemuse 
puhul seda küsimust edasi uurida, nagu ka naturalisatsiooni mõju nende sotsiaal-
majanduslikule olukorrale. 

Kodakondsuse mõjude täpsemaks uurimiseks on tarvis edasist riigisisest ja rah-
vusvahelist analüüsi, et paremini mõista seda, miks naturaliseerunud immigran-
tidel on sageli paremad integratsioonitulemused. Uurijad vajavad põhjuslike seoste 
selgitamiseks paneelandmeid Mitmed uuringud, mis on kasutanud sellist paneeland-
mete analüüsi, on tuvastanud kodakondsuse positiivse mõju tööjõuturul osalemisele 
Saksamaal, Prantsusmaal ja Ühendriikides.14 Samuti leidis see projekt, et kodakond-
sus on rohkem seotud nn. „konventsionaalse osalemisega” ühiskonnas, näiteks nagu 
ametiühingu või parteiga ühinemine, osalemine boikottides või demonstratsioonidel.

14  Vaata lisa OECD raportist “Pass immigrantide paremaks integreerimiseks” (2011).
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Rahvusliku ümarlaua tulemused

Vanemad Eestis elavad vene keelt kõnelevad inimesed ei pruugi näha Eesti kodani-
kuks saamise kasulikkust, eriti kui nad peavad selleks läbi tegema nõudliku ja büro-
kraatliku protseduuri. Kõrgem huvi asja vastu on nooremate vene keelt kõnelevate 
vanusegruppide seas, sest paljud võivad otsida paremaid töö- või hariduse omanda-
mise võimalusi Euroopa Liidu riikides.

See (naturalisatsioon) sõltub samuti palju vanusegrupist, sest kui sa oled 65aastane, 
on raske keelt õppida, see on peaaegu võimatu. Paljudel juhtudel sa praktikas ei vaja 
seda. Nii et minu valimispiirkonnas Ida-Virumaal tekib paljudel küsimus, et miks nad 
peaksid selle pika ja suhteliselt keerulise protsessi läbi tegema. 

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

7% Eesti rahvastikust on kodakondsuseta. Kodakondsuseta inimestel on „võõras ko-
dakondsus” (kutsutakse ka „halliks passiks” või mittekodaniku passiks), mis võimal-
dab neil reisida. Selle tulemusena ei tunne paljud kodakondsuseta inimesed vajadust-
saada ei Eesti ega Venemaa kodakondsust.

Ma arvan, et enamasti on asi lihtsalt inimeste laiskuses. Kui inimesel on hall pass, saab 
ta lihtsasti Venemaale minna, ta saab Euroopa Liidus töö – miks ta peaks sisenema bü-
rokraatia takistusrajale, et saada kas siis Venemaa või Eesti kodakondsus?  Sul on hall 
pass ja sul on üsna normaalne elu. Minu isal on hall pass ja ta isegi ei mõtle sellele, et 
läheks seda muutma. Nii et minu jaoks on küsimus lihtsalt inimloomuses.

(ACIT rahvusliku ümarlaua osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Selles osas, kas kodakondsuse omandamine parandab Eestisse kuulumise tunnet, 
ümarlaual osalejate seas konsensus puudus. Kuulumine on väga subjektiivne tunne, 
mis on iga juhtumi puhul erinev. Siiski võib kodakondsusnõuete täitmist vaadelda kui 
saavutust, mis viib uhkuste tundmiseni ühiskonna osaks olemisest. Eesti kodakondsus 
on kindlasti eelis avalikus sektoris töö leidmisel, mis on Eestis oluline. Eesti kodakond-
sus võib ka lihtsustada ligipääsu edasisele hariduse omandamisele Euroopa Liidus.

Ma usun, et ma olen siin lauas ainus inimene, kes saab võrrelda kahte kogemust. Mul 
oli Venemaa kodakondsus, mul on Eesti kodakondsus ja ma pean ütlema, et ma ei näe 
mitte mingit erinevust.

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Selles mõttes, et avalikus sektoris töötamine on kodakondsusega piiratud, on selge, et see 
mõjutab mingil määral, sest valitsussektoris on palju töökohti. Sealt väljaspool, ma olen 
nõus – mõjud pole nii suured. Aga siiski, haridussüsteemist tulevad võibolla laiemad 
mõjud, millest me enne rääkisime.

(ACIT rahvuslikul ümarlaual osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)

Aga kui me räägime Läänes kõrghariduse omandamisest, siis sellel (kodakondsusel) 
on olukorrale mõju. Ainult nendel inimestel, kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi ko-
dakondsus, on võimalus õppida Euroopas tasuta. See on see, mis tuleneb õiguslikust 
vaatepunktist.

(ACIT rahvusliku ümarlaua osaleja, Tallinn, 18. jaanuar 2013, poliitik)
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oLuLisemad tuLemused:

1.  Eesti kodakondsuse kord on piiravam kui enamikes EL 12 riikides. Kui Eesti 
vanemate lastel on sünnijärgselt piiramatu õigus kodakondsusele (ius sanguinis), 
siis mitte-kodanike perre sündinud lastel on kodakondsusele väga piiratud li-
gipääs (ius soli). Hetkel pole ka põgenikel võimalik eelisõigusega kodakondsust 
saada.

2.  Eestis on tavapärasele naturalisatsioonile rohkem juriidilisi piiranguid kui ena-
mikes EL 12 riikides. Just nõudlikud keelenõuded, kodakondsuseksam ja nõue 
loobuda varasematest kodakondsustest on naturalisatsiooni takistavad tegurid. 
Eesti pakub väga vähe erandeid naturalisatsiooni korral nõutava keeletesti soori-
tamisel, näiteks vanematele inimestele või põgenikele. 

3.  Kui Eesti kodakondsuse seadused on piiravamad kui enamikes EL 12 riikides, 
on siin siiski väga vähe protseduurilisi takistusi tavapäraseks naturalisatsiooniks. 
Kodakondsusprotseduuride rakendamise positiivsed näitajad tulid välja ka rah-
vuslike ümarlaudade osalejate ütlustest. Need rakendusmeetmed võivad, aga ei 
pruugi olla efektiivsed naturalisatsiooni võimalustest teavitamisel, võttes arvesse 
ka juriidilisi takistusi. 
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KoDaKoNDSuSE SaamISE INDIKaaToRID

Kodakondsuse saamise indikaatorid on välja töötanud Maarten Vink (Maastrichti 
Ülikool/ Euroopa Ülikooli Instituut) ja Tijana Prokic-Breuer (Maastrichti Ülikool). 
Kodakondsuse saamise indikaatorid on välja arvutatud 25 Euroopa riigi jaoks. Indi-
kaatorite andmete allikas on Tööjõu-Uuringu Ad Hoc Moodul (Labour Force Survey 
Ad Hoc Module) aastast 2008, mis uuris migrantide ja nende järeltulijate olukorda 
tööjõuturul (Eurostat). Sihtrühma kuuluvad kõik 15-74 aastased inimesed (või 16-74 
aastased riikides, kus tööjõu-uuringut viiakse läbi alates 16-eluaastast). Kõik esitletud 
tulemused põhinevad vähemalt 100 respondendi vastustel.

Andmed on esitatud järgmiste Euroopa riikide kohta: Austria, Belgia, Küpros, Tšeh-
hi Vabariik, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, 
Läti, leedu, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, 
Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik. Saksamaa puhul puuduvad kõikide 
respondentide andmed nende sünniriigi kohta. Päritoluregiooni määramiseks (EL 
või mitte-EL) kasutab uuring respondendi isa ja/või ema sünniriiki. Soome kohta 
Eurostati andmed puudusid. Bulgaaria, Malta ja Rumeenia andmed jäeti välja, kuna 
juhuvalim oli liiga väike.

Kodakondsuse saamise indikaatorid analüüsivad mitmeid faktoreid, sealhulgas:

•	 sugu (välismaal sündinud naiste ja meeste protsent, kes on omandanud elukoha-
riigi kodakondsuse),

•	 päritolu (EL ja mitte-EL riikides elavate välismaal sündinud inimeste osakaal, kes 
on saanud elukohariigi kodakondsuse)

•	 vanus migreerumise ajal (välismaal sündinute osakaal, kes on saanud elukoharii-
gi kodakondsuse, eristatud ea järgi, mil respondent asus riiki elama; vanusegrupid: 
0-17 aastased; 18-39 aastased; 40+ aastased)

•	 elukohas elamise aastad kohordi järgi (välismaal sündinud inimeste osakaal, kes 
on saanud oma elukohariigi kodakondsuse, eristatud elukohariigis elatud aastate 
järgi: 1-5 aastat; 6-10 aastat; 11-19 aastat; 20 + aastat)

•	 elukohariigis elatud aastate arv miinimumarvu aastate järgi (välismaal sündi-
nute protsent, kes on saanud oma elukohariigi kodakondsuse, eristatud aastate 
järgi, kui kaua respondent on minimaalselt seal elanud: vähemalt 5 aastat, vähe-
malt 10 aastat, vähemalt 15 aastat, vähemalt 20 aastat)

•	 aeg naturalisatsioonini (aastate arv, mis kulub keskmiselt välismaal sündinud 
inimesel kodakondsuse saamiseks elukohariigis). 

Lisainformatsioon on kättesaadav aadressil:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators 

Kodakondsusseaduste mõjude uurimiseks läbi viidud mitme muutujaga analüüsis on 
kasutatud Immigrandi Integratsioonipoliitika Indeksit (Immigrant Integration Po-

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators
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licy Index (MIPEX)), mille andmed pärinevad Euroopa Sotsiaaluuringu (2002-2010) 
kodakondsusele ligipääsu koondandmetest EL 15 riikide (miinus Itaalia), Norra ja 
Šveitsi kohta. 

KoDaKoNDSuSSEaDuSTE INDIKaaToRID

Kodakondsusseaduse indikaatorid on välja töötanud Rainer Bauböck (Euroopa Üli-
kooli Instituut), Iseult Honohan ja Kristen Jeffers (Dublini Ülikooli Kolledž), keda on 
konsulteerinud Maarten Vink (Maastrichti Ülikool) ja Thomas Huddleston (Migra-
tion Policy Group).

Peamised indikaatori tulemused on arvutatud substantiivsete ja protseduuriliste 
nõudmiste alusel iga erineva kodakondsuse saamise või kaotamise viisi kohta, ka-
sutades selleks täiendatud ja kaalutud valemeid. Mõõtmine baseerub EUDO KO-
DAKONDSUSE kvalitatiivsetele andmebaasidele kodakondsuse saamise (modes 
of acquisition) ja kaotamise (loss) viiside kohta, detailsetele riikide aruannetele ja 
lisainformatsioonile riikide juriidiliste ekspertide standardiseeritud küsimustiku 
vastustest.

Kodakondsuse indikaatorid on koondatud erinevatel tasanditel, et analüüsida koda-
kondsusseaduste üldisemaid omadusi. Kuus kõige kõrgema tasandi indikaatorit, mis 
on arvutatud kõiki 45 põhilist indikaatorit kasutades, on järgmised: ius sanguinis, ius 
soli, elukoha-põhine tavapärane naturalisatsioon, naturalisatsioon erijuhtudel, vaba-
tahtlik loobumine ja tagasi võtmine/tagasipöördumine.

Need indikaatorid on arvutatud 36 Euroopa riigi jaoks. Keskmiste indikaatorite pu-
hul kasutatakse järgmiseid lühendeid: EUROOPA kõigi 36 riigi puhul, EL 27 kõigi 
2012. aasta EL liikmesriikide kohta, EL 15 enne 2004 EL riikide kohta ja EL 12 nende 
riikide kohta, mis on liitunud pärast 2004. aastat. Kodakondsusseaduse indikaatorid 
põhinevad kodakondsusseadustele 2011. aasta lõpu seisuga. Tulevikus on ette näha 
uue väljaande koostamist, mis võimaldab analüüsida viimaste aastate trende ja muu-
tusi aja jooksul. 

Lisainformatsioon on kättesaadav aadressil:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators, kus on ka 
üleval põhjalik metodoloogiline raport (methodology report),

KoDaKoNDSuSE RaKENDamISE INDIKaaToRID

Kodakondsuse rakendamise indikaatorid on välja arendanud Thomas Huddleston 
(Migration Policy Group).

Kodakondsuse rakendamise indikaatorid on välja arvutatud 35 Euroopa riigi ja kol-
me Saksamaa liidumaa jaoks. Järgnev nimekiri esitleb korreleeruvate indikaatorite ja 
alaindikaatorite arvu ja nende viit dimensiooni: 

http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition
http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-acquisition
http://eudo-citizenship.eu/databases/modes-of-loss
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators 
http://eudo-citizenship.eu/docs/CITLAW_explanatory text.pdf


22 aCit

•	 Teavitustöö: kui palju julgustavad võimud kõlblikke kandidaate taotlust esitama? 
•	 Dokumentatsioon: kui lihtne on taotlejatel tõestada, et nad vastavad juriidilistele 

tingimustele? 
•	 Diskretsioon: kui palju ruumi on ametiasutustele jäetud juriidiliste tingimuste 

tõlgendamiseks? 
•	 Bürokraatia: kui lihtne on ametiasutustel jõuda otsuseni? 
•	 Kaebuste läbivaatamine: kui tugev on kohtulik kontroll protseduuri üle?

Riigi üldist tulemust arvutatakse nende viie dimensiooni lihtsa keskmisena. See 
põhineb skaalal 0 kuni 1 ja riikides, mille tulemus on 1 lähedal, on vähe takistusi 
naturalisatsiooni korras kodakondsuse rakendamisel. Kõigis neis viies dimensioonis 
näitavad skaalal väärtuse 1 lähedal asuvad tulemused, et riigis tehakse palju teavi-
tustööd, dokumentatsioon on lihtne, esineb vähem diskretsiooni, bürokraatiat ja/
või on seal on tugevam järelvalve. Riigid, mille tulemused on lähedal väärtusele 0, 
tekitavad rohkem naturalisatsiooniseaduse rakendamise takistusi. Kõigi viie dimen-
siooni puhul tähendab nulli-lähedane tulemus vähe teavitustööd, keerulist doku-
mentatsiooni, laialdast diskretsiooni, suuremat bürokraatiat ja/või nõrka järelvalvet. 
Riikide raportite ja juriidiliste ekspertide seas läbi viidud standardiseeritud küsi-
mustiku vastuste põhjal on kokku pandud tulemused, mis on kirjutatud käesoleva 
projekti jaoks.

Lisainformatsioon on kättesaadav aadressil:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators

KoDaKoNDSuSE ja INTEgRaTSIooNI INDIKaaToRID

Kodakondsuse ja integratsiooni indikaatorid on välja arendanud Derek Hutcheson ja 
Kristen Jeffers (Dublini Ülikooli Kolledž).

Indikaatorid on tuletatud 2008. aasta EL Tööjõu-Uuringu Ad Hoc Moodulist „Töö-
jõuturu situatsioon migrantide ja nende järeltulijate joaks” (“The Labour Market 
Situation of Migrants and Their Descendants” (Eurostat). Sotsiaalmajanduslikud 
näitajad on tuletatud 2008. aasta läbilõikelisest EL Sissetulekute ja Elamistingimuste 
statistikast (EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)). 

Mõned andmed võivad olla välja jäetud väikeste valimite tõttu. Kõik esitletud numb-
rid tuginevad vähemalt 100 respondendi vastustele või sotsiaalmajandusliku staatuse 
indikaatori puhul 20 respondendi vastusele. 

Kodakondsuse indikaatorites sisalduvad:

TÖÖjÕu-INDIKaaToRID

Töötus: 15 kuni 74 aastaste töötute arv, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni definit-
siooni järgi protsent tööjõust (töötavate inimeste koguarv pluss töötud) samas vanu-
serühmas.

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators
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majandusliku aktiivsuse määr: 15 kuni 74 aastaste töötajate koguarv pluss töötute 
koguarv (tööjõud) protsendina samasse vanuserühma kuuluvatest inimestest. 

Haridustase: keskmine kõrgeim omandatud hariduse tase 25-74 aastaste seas. Väär-
tused korreleeruvad keskmise haridustasemega, mille on määratlenud Rahvusvaheli-
ne Hariduse Klassifitseerimise Standard: (1) põhiharidus; (2) keskharidus; (3) keske-
riharidus; (4) kutseharidus; (5) ülikoolikraad; (6) residentuur.  

Ülekvalifitseerumise määr: arvutatud protsendina 25-74 aastastest, kellel on kõrgha-
ridus (ISCED 5 või 6) ja madal või keskmine oskustöö (ISCO töötüübi tase 4 kuni 9) 
kõigi samas vanusegrupis kõrgharidusega töötajate seast. 

SoTSIaaLmajaNDuSLIKu STaaTuSE INDIKaaToRID

Sõltuvus sotsiaalabist: mõõdab perekonna/lastega seotud elatusrahade, elukohatoe-
tuse ja mujal klassifitseerimata sotsiaalsete toetuste saamist kui keskmine osakaal 
respondendi aastasest sissetulekust. 

Kehv eluase (kvaliteet): püüab objektiivselt mõõta respondentide majutuse kvaliteeti. 
Hinnangud vastavad protsendile vastanutest, kes andsid märku, et nende eluasemel 
on probleeme lekkiva katusega ja/või niiskete seintega, niiskusega seintes, põrandates 
või vundamendis ja/või aknaraamide ja uste mädanemisega. 

Kehv eluase (keskkond): püüab objektiivselt mõõta piirkonna kvaliteeti, kus res-
pondent elab. Hinnangud vastavad protsendile vastanutest, andsid märku, et reostus, 
mustus või teised keskkondlikud probleemid piirkonnas võivad olla põhjustatud liik-
lusest või tööstusest ning on ka probleemiks kodustes majapidamistes. 

Kehv eluase (kuritegevus): püüab objektiivselt mõõta piirkonna kvaliteeti, kus res-
pondent elab. Hinnangud vastavad protsendile respondentidest, kes andsid märku, et 
piirkonnas toimuv kuritegevus, vägivaldsus või vandalism on majapidamisele prob-
leemiks. 

Probleemid ots-otsaga kokku tulemises: mõõdab respondendi raskusastet tavaliste 
majapidamiskulude eest maksmisel. Hinnangud vastavad protsendile respondenti-
dest, kes andsid märku, et neil on mõningaid probleeme, raskusi või suuri raskusi 
tavaliste kodukulude katmisel. 

Eluasemega seotud kulude kandmine: mõõdab igakuist vabalt kasutatava sissetule-
ku keskmist protsenti, mis on kulunud igakuisteks eluasemekuludeks. 

Ravimata tervisehädad: mõõdab respondentide protsenti, kes andsid märku, et vii-
mase 12 kuu jooksul on olnud vähemalt üks juhtum, kui respondent vajas meditsiini-
list läbivaatamist või ravi või hammaste kontrolli või ravi ning ei saanud ravi. 

Lisainformatsioon on kättesaadav aadressil:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators
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RaHVuSLIKuD ÜmaRLauaD

Rahvuslikud ümarlauad korraldasid kohalikud partnerid ja Migratsioonipoliitika 
Grupp Austrias, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Portu-
galis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Ümarlaudade eesmärk oli esitleda projekti 
tulemusi riikide sidusgruppidele, et saada neilt tagasisidet ning tõlgendada tulemusi 
riikliku poliitika kontekstis. Osalejatelt küsiti naturalisatsiooni mõjutavate tegurite 
kohta, kodakondsuse mõjude kohta integratsiooni erinevatele vormidele, riiklike 
poliitikate ja poliitilise keskkonna reformimeelsuse kohta. Kümme üritust toimusid 
ajavahemikul novembrist 2012 kuni veebrauani 2013.

Igale kohtumisele oli kutsutud 10-20 sidusgrupi esindajat. Sidusgruppi kuulusid 
ametnikud, kes töötavad riiklikes ametiasutustes, regionaalasutustes või kohalikes 
omavalitsustes, kohaliku ja riikliku taseme poliitikud, mittetulundusühenduste liik-
med, sealhulgas immigrantide organisatsioonid, esindusgrupid ja teenusepakkujad, 
kodakondsusele ja immigratsioonile spetsialiseerunud advokaadid ja akadeemilised 
teadlased, kes töötavad uurimisasutustes ja ülikoolides. Täielik iga riigi ümarlaus 
osalenute nimekiri pole avalik, kuna osalejatele lubati avatud arutelu lihtsustamiseks 
anonüümsust.

Eesti rahvuslik ümarlaud, mille organiseeris Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, 
korraldas kaks fookusgrupi kohtumist. Esimene arutelu peeti eesti keeles ning seal 
osales neli ametnikku ja kaks poliitikut. Teine arutelu toimus vene keeles ja seal osales 
kaheksa mittetulundusühingute ning meedia esindajat. 

Kümme rahvuslikku ümarlauda organiseeriti kahe struktureeritud fookusgrupi ses-
sioonina, mis kestsid 60-90 minutit. Arutelu salvestati ja transkribeeriti meie riigi-
siseste partnerite poolt ning seda analüüsis Migratsioonipoliitika Grupp. Kõikide 
transkriptsioonide puhul kasutati kontentanalüüsi, milleks kasutati NVIVO kodee-
rimistarkvara. 

Vaata lisainformatsiooni võrdlevast EL tasandi raportist aadressil:
http://eudo-citizenship.eu/indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators






about EuDo-CITIZENSHIP

Democracy is government accountable to citizens. But 
how do states determine who their citizens are? EUDO 
CITIZENSHIP allows you to answer this and many other 
questions on citizenship in the EU member states and 
neighbouring countries.

EUDO CITIZENSHIP is an observatory within the 
European Union Observatory on Democracy (EUDO) 
web platform hosted at the Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies of the European University Institute 
in Florence.

The observatory conducts research and provides exhaus-
tive and updated information on loss and acquisition 
of citizenship, national and international legal norms, 
citizenship statistics, bibliographical resources, compa-
rative analyses and debates about research strategies and 
policy reforms.

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.eudo-citizenship.eu
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about the mIgRaTIoN PoLICY gRouP

The Migration Policy Group is an independent non-pro-
fit European organisation dedicated to strategic thinking 
and acting on mobility, equality, and diversity. MPG’s 
mission is to contribute to lasting and positive change 
resulting in open and inclusive societies by stimulating 
well-informed European debate and action on migra-
tion, equality and diversity, and enhancing European co-
operation between and amongst governmental agencies, 
civil society organisations and the private sector. 

We articulate this mission through four primary activi-
ties focused on harnessing the advantages of migration, 
equality and diversity and responding effectively to their 
challenges:

1. Gathering, analysing and sharing information
2. Creating opportunities for dialogue and mutual le-

arning
3. Mobilising and engaging stakeholders in policy de-

bates
4. Establishing, inspiring and managing expert ne-

tworks

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.migpolgroup.com

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InstitutionsGovernanceDemocracy/EUDO/Index.aspx
http://www.eudo-citizenship.eu
http://www.migpolgroup.com
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