Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158 „Vabariigi Valitsuse 15.
märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine“ muutmise juurde
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks piiras Vabariigi Valitsus 15. märtsil 2020. a korraldusega nr 78
ajutiselt riigipiiri ületamist, et tõkestada koroonaviiruse epideemilist levikut.
Korralduse eelnõu on koostanud Riigikantselei ametnikud koostöös Siseministeeriumi
ametnikega.
2. Eelnõu sisu
Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse
Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise
nakatumise ohuga piiras Vabariigi Valitsus 15. märtsil 2020. a korraldusega nr 78 ajutiselt
Eestisse sisenemise eesmärgil riigipiiri ületamist. Lisaks kehtestas Vabariigi Valitsus 15.
märtsil 2020. a määrusega nr 15 ajutiselt sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise alates
17. märtsist 2020. a. Seetõttu jõustusid 17. märtsil 2020. a piirangud Eestisse sisenemiseks
suurele hulgale inimestele.
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduses nr 78 on sätestatud isikute loetelu, kellel on
lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil riigipiiri ületada. 8. mail 2020. a muudeti Vabariigi
Valitsuse korraldust nr 78 selleks, et võimaldada Eesti riigipiiri ületada isikutel, kellel ei esine
haigusnähte ja kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või
elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu
Vabariigis. Samuti seati tingimused, millistel juhtudel võib riigipiiri ületada Soome Vabariigist
Eestisse sisenemise eesmärgil.
Eelnõuga muudetakse Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korraldust nr 158 ning täiendatakse
tingimusi, millistel juhtudel võivad Soome Vabariigist Eestisse sisenemise eesmärgil isikud
ületada riigipiiri.
Korralduse punktiga 1 muudetakse isikute ringi, kellel on lubatud piiriületus Soome
Vabariigist Eesti Vabariiki järgmistel juhtudel:
1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine
(hõlmab ka töötamist / vabatahtlikku tegvust abistamisorganisatsiooni juures);
2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine,
matused, pulmad ja haigusjuhtumid.
Seejuures määratakse kindlaks, et eelnimetatud põhjustel võivad riigipiiri ületada isikud, kellel
on Soome Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on
rahvastikuregistri järgi Soome Vabariigis. Lisaks kehtestatavatele eranditele kohalduvad

Soome Vabariigi kodanike ja elanike suhtes ka edaspidi korralduse punktides 2−54 sätestatud
erandid.
Eesti Vabariiki saabunud isikud võivad teistesse riikidesse, sealhulgas Läti Vabariiki ja Leedu
Vabariiki, edasi liikuda ainult vastavuses nendesse riikidesse sisenemise korralduse ja
piirangutega.
Korralduse täiendamise eesmärk on vähendada liikumispiirangute mõju Eesti Vabariigi ja
Soome Vabariigi vahel.
3. Korralduse jõustumine
Korraldus jõustub 14. mail 2020. a.

