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RÄNDE-, KOHANEMIS- JA 
LÕIMUMISTEEMALINE 
INFOLEHT



Kujundus: Agentuur La Ecwador

Käesolev trükis annab kokkuvõtliku ülevaate põhilistest kohanemist ja 
lõimumist toetavatest teenustest/võimalustest, mida pakkuda ja kuhu suunata 
uussisserändajaid, tagasipöördujaid ja vähelõimunud püsielanikke täiendava toetuse 
saamiseks. Asutuse/ organisatsiooni/ kodulehe nime juurde on lisatud ka vastava 
ministeeriumi nimetuse lühend, kelle vastutusalasse pakutavad tugimeetmed 
kuuluvad.
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Settle in Estonia / SIM

Pakutakse vähem kui viis aastat Eestis viibivatele 
uussisserändajatele suunatud kohanemisrogrammi, mis 
aitab Eestisse saabunud välismaalastel kergemini sisse 
elada ja kohaneda (kohanemisprogrammi õppematerjalid). 
Sealhulgas pakutakse uussisserändajatele tasuta A1 ja A2 
tasemel eesti keele õpet. 

Politsei- ja Piirivalveamet / SIM

Toimub elamislubade ja elamisõiguste taotlemine ja 
info. Pakutakse ka migratsiooninõustajate teenust, mille 
põhitegevuseks on toetada välismaalaste Eestisse elama 
asumist ning olla partneriks tööandjatele, ettevõtjatele, 
õppeasutustele ning teistele osapooltele, kes välismaalasi 
Eestisse kutsuvad.

Eesti Õigusbüroo / JUM

Pakutakse tasuta ja soodustingimustel õigusabi, sh vene 
keeles. Riigi Teatajas on paljud Eesti Vabariigi seadused 
kättesaadavad tõlgitud kujul inglise ja vene keeles.

Sotsiaalkindlustusamet / SOM

Pakutakse tuge keerulisemate juhtumite puhul, mis 
puudutavad lähisuhtevägivalda, rahvusvahelist lastekaitset, 
inimkaubandust, rehabilitatsiooniteenuseid, abivahendeid 
jmt. Sealhulgas pakutakse tuge rahvusvahelise kaitse 
saanutele suunatud abi ja tugiteenuste tutvustamisel.

https://www.settleinestonia.ee/
https://issuu.com/siseministeerium?issuu_product=header&issuu_subproduct=publisher-home&issuu_context=link&issuu_cta=profile
https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad
https://www.juristaitab.ee/et/tasuta-oigusabi
https://www.riigiteataja.ee/en/
https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/perevagivald-ja-lahisuhtevagivald
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/noustamisteenus-kohalikele-omavalitsustele-ja-partneritele
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/inimkaubanduse-ennetamise-nouandeliin
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Study in Estonia / HTM

Eestit kui kvaliteetseid kõrgharidusvõimalusi pakkuvat riiki 
tutvustav koostööalgatus. Koondab vajalikku informatsiooni 
Eesti kõrgkoolide ingliskeelsete programmide ja 
õppimistingimuste kohta.

Work in Estonia / MKM

Kodulehe kaudu antakse välisspetsialistidele põhjalik 
ülevaade Eestisse tööle asumise kohta (sh ingliskeelsete 
tööpakkumiste levitamine) ning tööandjatele infot ja 
abimaterjale välisvärbamisest nii eesti kui ka inglise keeles 
(sh videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad, välisvärbamise 
juhend jne). Pakutakse Eestis viibivatele välisspetsialistidele 
tugiteenuseid Eesti Rahvusvahelise Maja (IHE) kaudu.

Haridus- ja Noorteamet / HTM

Pakutakse kvaliteetse ja tänapäevase hariduse andmiseks 
vajalikke vahendeid - koostatakse õppekavasid, antakse välja 
õppevara, vahendatakse õppimist ja õppimist hõlbustavaid 
lahendusi, levitatakse heade ja toimivate õpetamise 
ja noortega töötamise metoodikate levikut. Kodulehel 
on kogumik abistavaid juhendeid, õppemetoodikate ja 
õppeviiside kirjeldusi olukorras, kus haridusasutuses on 
muu kodukeelega laps. Sealhulgas toimib ENIC/NARIC 
Keskus, mis tegeleb välismaal saadud kvalifikatsioonide 
tunnustamisega Eestis.

https://www.studyinestonia.ee/
https://www.workinestonia.com/
https://roadmap.workinestonia.com//
https://roadmap.workinestonia.com//
https://harno.ee/muu-kodukeelega-laps
https://harno.ee/muu-kodukeelega-laps
https://harno.ee/enicnaric
https://harno.ee/enicnaric
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Eesti Töötukassa / SOM

Lisaks olemasolevatele tugimeetmetele pakutakse tuge 
töötavatele inimestele ja tööotsijatele eesti keele õppimisel 
ning toetusmeetmeid tööandjatele (nt. piirkondliku töökoha 
loomise toetus (Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti), koolituskulude 
hüvitamine tööandjale).

Terviseamet / Eesti Haigekassa / SOM

Koostatud on Eesti perearsti- ja tervishoiusüsteemi tutvustava 
infomaterjal (vene keeles). Eesti Haigekassa kodulehel on 
avaldatud nimekiri perearstidest, kelle nimistutes on vabu 
kohti.

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) / KUM

Pakutakse üle Eesti erinevaid kohanemist ja lõimumist 
toetavad võimalusi ja teenuseid Eestisse saabunud 
välismaalastele, tagasipöördujatele ja kohalikele 
püsielanikele. Pakutakse eesti keele õppimiseks nii kursusi kui 
suhtluspraktika võimalusi, nõustatakse elanikke, tööandjaid ja 
ametnikke (sh KOV töötajaid). Igapäevaselt saavad keeleõppe 
huvilised pöörduda Tallinna ja Narva eesti keele majadesse, 
et leida endale sobivaid õppevorme.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus / 
MKM

Tutvustatakse Eesti riiki (estonia.ee) ja e-teenuseid 
(e-estonia.com).

https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi
https://www.tootukassa.ee/et/toootsijale/too-kaotamine
https://www.tootukassa.ee/et/tootaja-leidmine-ja-koolitamine
https://www.workinestonia.com/living-in-estonia/healthcare-overview/
https://www.workinestonia.com/living-in-estonia/healthcare-overview/
https://www.haigekassa.ee/ru/kontaktpunkt/medicinskaya-pomosch-zastrakhovannomu-licu-v-evropeyskom-soyuze-v-estonii
https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi/vabad-kohad-perearstide-nimistutes
https://www.integratsioon.ee/
https://www.integratsioon.ee/
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordujale
https://www.integratsioon.ee/noustamine
https://www.integratsioon.ee/nouandeveebi-kusimused
https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-majad
https://www.eas.ee/
https://estonia.ee/
https://e-estonia.com/
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Kohanemis- ja lõimumisteenuste 
veebikeskkond LINDA

Veebikeskkonda haldab Integratsiooni Sihtasutus. 
Keskkonnas saab tutvuda erinevate kohanemist ja 
lõimumist toetavate tugiteenuste ja võimalustega, koostada 
kliendile väljaprinditav teenuste teekonnakaart, tutvuda 
kasulike juhiste ja materjalidega, võrrelda oma pädevust 
lõimumisnõustaja pädevusega ning hinnata oma koolitus- ja 
arenguvajadusi.

International House of Estonia   
(Eesti Rahvusvaheline Maja)

Pakutakse Eestisse jõudvatele välismaalastele võimalust 
saada nõustamist ja saada igapäevaelus toimetulekuks 
olulist infot, pakkudes kohapeal ligipääsu mitmetele 
ametlikele toimingutele (nt. elamisloa taotlemine, elukoha 
registreerimine). Tööandjatele pakutakse välistööjõu 
värbamise ja hoidmise osas vajalikku nõustamist.

Tartu Welcome Centre     
(Tartu Välismaalaste Teenuskeskus)

Toetatakse välismaalasi ja nende pereliikmeid, kes vajavad 
nõu ja näpunäiteid, kuidas igapäevaelu korraldada. 
Sealhulgas pakutakse ligipääsu ametlikele toimingutele nagu 
isikukoodi saamine, elukoha registreerimine. Viiakse läbi 
eesti keele kursusi ja uussisserändajatele riiklikult pakutavaid 
kohanemisprogrammi kursusi. 

https://linda.integratsioon.ee/login
https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://tartuwelcomecentre.ee/tartu-valismaalaste-teenuskeskus/
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International House Tartu    
(Tartu Rahvusvaheline Maja)

Kogukonnakeskus, mis jagab välismaalastele vajalikku infot, 
pakub võimalust leida uusi kontakte, avastada Tartut ja 
Lõuna-Eestit ning õppida eesti keelt.

International House of Pärnu    
(Pärnu Rahvusvaheline Maja)

Kogukonnakeskus, mis pakub välismaalastele vaba aja 
veetmise ja eesti keele õppimise võimalusi.

Vabatahtlike värav

Portaalis leiab vabatahtliku tegevusega seotud võimalusi 
üle Eesti. Saab ka pakkuda/otsida vabatahtlikele tööd.

https://www.internationalhouse.ee/meist/
https://houseofparnu.org/
https://vabatahtlikud.ee/
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Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised 
lisamaterjalid ja seadused

• Sidusa Eesti Arengukava 2021-2030, Kultuuriministeerium

• Lõimuv Eesti 2020, Kultuuriministeerium

• Ülevaade lõimumis- ja kohanemisteenustest kohalikele omavalitsustele. 

Juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele, 2022, Kultuuriministeerium

• Eesti Integratsiooni Monitooring 2020, Kultuuriministeerium

• Eesti riigi lõimumis- ja kohanemisteenused, 2019, Kultuuriministeerium

• Välismaalaste seadus

• Keeleseadus

• Euroopa Liidu kodaniku seadus

• Kodakondsuse seadus

• Võrdse kohtlemise seadus

• Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus

• Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus

800 9999

Eesti keele õppe nõustamine
info@integratsiooniinfo.ee

1220

Perearsti nõuandeliin

EST ja RUS 24h
ENG iga päev 15.00-17.00

Välismaalt helistades       
+372 6346630

612 3500

PPA Migratsiooninõustajad
E-R 9.00-15.00
migrationadvice@politsei.ee

659 9031

Tagasipöördujate nõustamine
tagasieestisse@integratsioon.ee

1247

Kriisiinfotelefon
24h tasuta
Välismaalt helistades +372 6001247

https://www.kul.ee/siduseesti2030
https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/strateegilised-dokumendid/loimuv-eesti-2020
https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/loimumine
https://www.kul.ee/eesti-integratsiooni-monitooring-2020
https://www.kul.ee/media/318/download
https://www.riigiteataja.ee/akt/VMS
https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/ELKS
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012012
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019194?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/VRKS
https://www.integratsioon.ee/noustamine
https://www.1220.ee/
https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordujale
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kriisiinfotelefon-1247-pakub-nuudsest-ka-psuhholoogilist-esmaabi

