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Kogutud küsimused on sisukaks materjaliks kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV 
hallatavate asutuste töötajatele, kes puutuvad oma töös kokku uussisserändajate, 
tagasipöördujate või muu kodukeelega püsielanikega, kelle hakkamasaamise 
toetamiseks on hea omada ülevaadet tekkivatest küsimustest ja teadmist 
olemasolevatest võimalustest. Eestisse jõuab igal aastal mitukümmend tuhat 
erinevatel seaduslikel alustel välismaalast, kelle hulgas on ka Eesti juurtega 
tagasipöördujad, kes soovivad Eestis elada, töötada, õppida ning vajavad Eesti 
ühiskonnas kohanemiseks lisatuge. Detailsema rändestatistika ülevaatega on 
võimalik tutvuda Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti kodulehel.

Käesolevate küsimuste koostamisel on arvestatud ka 2022. aasta esimesest poolest 
Ukrainast Eestisse saabuvate sõjapõgenikega seotud teemade ja küsimustega.  
Väljatoodud küsimuste hulgas on nii rändetaustaga inimeste kui ka KOV ja KOV 
hallatavate asutuste töötajate poolt tõstatatud küsimusi, mis puudutavad rände-, 
kohanemis- ja lõimumisvaldkonda. 

KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajate poolt väljatoodud küsimused on kogutud 
projekti raames 2021. aasta sügisel teostatud intervjuude ja 2022. aasta jooksul 
läbiviidud maakondlike teabepäevade ja täiendavate temaatiliste seminaride käigus. 
Samuti on kirja pandud sotsiaalmeedia kanalites (Facebooki grupid: Expats in 
Tallinn/Estonia, Expats and Foreigners in Estonia, Foreigners in Tartu) sagedamini 
välismaalaste poolt esile kerkinud küsimused, millele otsitakse vastust. Kogutud on 
nii küsimusi, millega KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajad on oma kogemusele 
tuginedes nende sihtgruppidega töötades kokku puutunud, kui ka küsimusi, mis on 
KOV ja KOV hallatavate asutuste töötajatel endal esile kerkinud, millele otsiti vastust. 

Küsimused on temaatiliselt jaotatud kuueks osaks: registreerimine ja info Eesti kohta, 
töö ja elukoht, haridus, tervishoid ja heaolu, kohanemine ja eesti keele õpe ning muu.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
kaudu ning Siseministeerium.       

https://www.emn.ee/publications-catalog/statistikavaljaanded/
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REGISTREERIMINE JA INFO EESTI KOHTA

1. Kuhu pöörduda, kui inimene soovib Eestis elamisluba 
taotleda, aga ei tea, kuidas?
Kui inimesel tekivad küsimused seoses seadusliku Eestis viibimisega, siis neid on 
vajalik suunata Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) migratsiooninõustajate poole. PPA 
migratsiooninõustajate peamiseks eesmärgiks on toetada välismaalaste Eestisse 
elama asumist ning olla partneriks tööandjatele, ettevõtjatele, õppeasutustele ning 
teistele osapooltele, kes välismaalasi Eestisse kutsuvad. Nõustajad töötavad eesti, 
inglise ja vene keeles. Teenus on tasuta.

2. Kui kaua saavad Euroopa Liidu 
kodanikud Eestis viisavabalt viibida? 
Kui EL kodanikud soovivad Eestisse 
kauemaks jääda, siis kuidas nad 
saavad elamisõiguse ja kuidas 
toimub rahvastikuregistris elanikuks 
registreerimine?
Euroopa Liidu, Euroopa Liidu majanduspiirkonna 
liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul 
(edaspidi ELi kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva 
reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni  
3 kuud elamisõigust registreerimata. ELi kodaniku 
pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos 
ELi kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv 
reisidokument ja vajadusel viisa.

Hiljemalt kolme kuu möödumisel tuleb ELi kodanikul 
elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht 
rahvastikuregistris. Selleks tuleb esitada elukohateade 
kohalikule omavalitsusele. Esmakordselt Eestisse 
elama asumisel on eelnevalt vajalik moodustada ELi 
kodanikule isikukood ning selleks tuleb kohalikku linna- 
või vallavalitsusse isiklikult kohale minna. Isikukoodi 
taotluse esitamisega samal ajal saab esitada elukoha 
registreerimise taotluse. Juhul kui ELi kodanikul on 
juba Eesti isikukood olemas (näiteks on tal varasemalt 

https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad
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3. Kes teavitab inimesi kohanemis-
programmist ja kuidas saab inimene 
ennast sinna registreerida?
Riigi poolt pakutavast Settle in Estonia kohanemis-
programmist teavitab inimesi Politsei- ja Piirivalveamet. 
Võib juhtuda, et Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses 
ei antud informatsiooni edasi ja inimese poolt antud 
kontaktandmed vahepeal muutuvad või on Politsei- ja 
Piirivalveametile antud mittekehtivad kontaktandmed. 
Seetõttu võib vajalik info inimesteni mitte kohale 
jõuda. Hea, kui KOV ja KOV hallatavate asutuste 
töötajad on teadlikud olemasolevast võimalusest ja 
saavad Eestisse vähem kui viis aastat tagasi saabunud 
elamisloa või elamisõigusega inimesel soovitada 
kohanemisprogrammi moodulites ja eesti keele õppes 
osaleda. 

Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult 
rahvusvahelise kaitse saajad (v.a ajutise kaitse saajad). 

olnud kokkupuude Eestiga), saab elukoha registreerimise taotluse saata linna- või 
vallavalitsusele ka postiga.

Lisaks on elukohta võimalik registreerida e-rahvastikuregistris, kuid see võimalus 
eeldab Eesti ID-kaardi olemasolu. ID-kaardi taotlemise kohustus tekib ELi kodanikul 
aga pärast elukoha registreerimist Eestisse. Seega, reeglina ei saa esmakordselt 
Eestisse elama asumisel elukohta veebis registreerida.

Ühe kuu jooksul pärast oma elukoha registreerimist peab esitama Politsei- ja 
Piirivalveametile taotluse Eesti ID-kaardi saamiseks, millega tõendatakse inimese 
tähtajalist riigis elamise õigust. Kehtivat isikutunnistust või passi ega muud isikut 
tõendavat dokumenti ei ole kohustust kaasas kanda, kuid inimesel peab see olemas 
olema ning ametivõimude nõudmisel tuleb see ka esitada.

ELi kodaniku pereliige peab taotlema elamisõigust Politsei- ja Pfiirivalveameti 
teeninduses või välismaal olles Eesti välisesinduses. Perekonnasidemete 
tõendamiseks tuleb esitada välisriigi pädeva asutuse väljastatud tõend (nt sünni-
tõend, abielutõend), rahvastikuregistri väljavõte või kohtuotsus koos tõendiga. 
Dokumendid peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde. Pärast 
elamisõiguse saamist peab ELi kodaniku pereliige registreerima oma elukoha 
kohalikus omavalitsuses ühe kuu jooksul alates elamisõiguse saamisest.

Rohkem informatsiooni elukoha registreerimise kohta, sh, mida teha Eestist 
lahkumise korral leiab Eesti.ee kodulehelt.

https://www.settleinestonia.ee/
https://www.settleinestonia.ee/
https://www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/eluasemega-kaasnevad-teenused/elukoha-registreerimine
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Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes, 
küll aga pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele 
õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS) 
Sotsiaalministeeriumi poolt. Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute 
keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate 
Majutuskeskusega. Antud ajahetkel pakub rahvusvahelise kaitse saajatele eesti 
keele õpet Tartu Rahvaülikool.

Ajutise kaitse saajatele pakutakse kohanemisprogrammi raames eraldi moodulit ja 
eesti keele õpet. Täiskasvanud ajutise kaitse saajatele on osalemine baasmoodulis ja 
eesti keele õppes kohustuslik. 

Kohanemisprogrammis saavad osaleda Eestis elamisluba või elamisõigust omavad 
isikud, sh rahvusvahelist kaitset omavad isikud, kellele on väljastatud vastavalt kas 
isikutunnistus (EL kodanikul) või elamisloa kaart (kolmanda riigi kodanikul). Kehtiva 
ID-kaardi abil on võimalik registreerida ennast moodulitesse Settle in Estonia 
kodulehel. Sobiva õppemooduli alt leiab koolituskalendri ning registreerimise lingi.

TÖÖ JA ELUKOHT

4. Kuidas leida Eestis eluaset? Kas selle 
jaoks pakutakse ka rahalist toetust? 
Eluaset on võimalik otsida vabaturult. Olemas on 
veebikeskonnad kinnisvara24.ee, city24.ee ja kv.ee. 
Lisaks on mitmeid Facebooki gruppe, kus vahendatakse 
kinnisvarakuulutusi. Enamasti leiab need märksõna 
„korteri(te) üürimine“ ja asukoha järgi, nt “Üürikorterid ilma 
maaklerita “. 

Elukoha üürimiseks saab soovitada inimesel kindlasti 
sõlmida üürileping. See tagab osapooltele selged õigused 
ja kohustused ning kaitseb ebasoovitavate olukordade 
tekkimisel. Kui maksta ette sularahas, siis tuleb vormistada 
selle kohta kindlasti kirjalik kinnitus, et raha on makstud. 
Ajutise kaitse saajatele suunatud soovitusi ja võimalusi 
eluaseme leidmiseks ning üürilepingu näidiseid (sh ukraina 
keeles) saab vaadata siit.

https://rahvaylikool.ee/projektid/eesti-keele-ope-rahvusvahelise-kaitse-saajatele-2020-2022/
http://kinnisvara24.ee/
http://city24.ee/
http://kv.ee/
https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/elukoht
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Sihtrühm, kellele pakutakse esmaste eluaseme kulude katmist on rahvusvahelise 
kaitse saajad¹, sh ajutise kaitse saajad. Kui Ukraina sõjapõgenik on saanud ajutise 
kaitse ning liigub ajutiselt majutuselt (hotellist, laevalt või heade inimeste juurest) 
püsivasse elukohta (korter või maja), on tal õigus saada ühekordset hüvitist 
üürisuhte alustamisega seotud kulude katmiseks. Kulud hüvitatakse pärast seda, 
kui nad on leidnud sobiva elamispinna. Hüvitist saavad taotleda kõik sõjapõgenikud, 
kes on saabunud Eestisse alates 24. veebruarist ning saanud ajutise kaitse. 
Hüvitist makstakse ajutise kaitse saajale, üürileandjale või kellelegi teisele (näiteks 
sõjapõgenikku abistanud vabatahtlik), kes on teinud ajutise kaitse saaja eluruumiga 
seotud kulutusi (nt mööbli või kodutehnika ostmine, remonditööd). Otsuse, kellele 
kulud hüvitatakse, teeb kohalik omavalitsus. Rohkem informatsiooni on võimalik 
leida siit.

Oluline!  

Eestis on keelatud korteri või maja välja üürimisel tõrjuda üürilisi selle pärast, et 
neil on lapsed, põgenikustaatus või et nad on välismaalased, naised või mehed. 
Nende tunnuste alusel tõrjumist loetakse diskrimineerimiseks. Diskrimineerimine 
on keelatud ja karistatav. Lisaks võib diskrimineerija saada ka rahalise nõude 
diskrimineerimisest tekkinud kahju leevendamiseks. Me ei kutsu üles loobuma 
lemmikloomadega üürilistest, ent küsimustele tuginedes nendime, et keelatud ei 
ole kuulutuses või eluruumi üürile andmisel lemmikloomade välistamine. Lisaks 
selgitame, et kui üürile antakse tuba või tube eluruumist, milles üürileandja ja/või 
tema pereliige ka ise elab, siis sellisel juhul on üürileandjal laiemad õigused valida 
üürilisi nii, et kõikide ühes eluruumis elavate inimeste privaatsus on tagatud. Näiteks 
ei ole diskrimineerimine see, kui vanaema rendib oma kahetoalisest korterist välja 
ühe toa ainult üksikule naisele, et ka vanaemale kui üürile andjale samas korteris 
koos elamine oleks turvaline ja austaks vanaema privaatsusvajadust.²

1.  Riigi Teataja. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/VRKS 

2. Kriis.ee. Info Ukraina sõjapõgenikele. Toetused ja hüvitised - https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-
ukraina-sojapogenikele/toetused-ja-huvitised 

5. Mida teha, kui inimest koheldake töökohal ebavõrdselt 
ja/või ebaseaduslikult?
Eesti tööturule on sisenemas palju uusi töötajaid, kellel puudub varasem Eestis 
töötamise kogemus. Nende teadmised Eesti tööõigusest ei ole piisavad ning 
ka tööandjatel on palju aspekte, mida arvestada välismaalaste, sh ajutise kaitse 
saajate töölevõtmisel. Kui tööandjaga läbirääkimine ja kokkulepete tegemine ei 
õnnestu, siis on võimalik pöörduda olukorra lahendamiseks Tööinspektsiooni poole. 
Tööinspektsiooni kodulehel on leitavad ka töösuhteid puudutavad infomaterjalid 
hiljuti saabunud ajutise kaitse saajatele. 

https://kriis.ee/eluruumi-kulude-huvitamine-ukraina-sojapogenikele
https://www.riigiteataja.ee/akt/VRKS
https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/toetused-ja-huvitised
https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/toetused-ja-huvitised
https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted#infomaterjalid-ukrainast-saabunuile
https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted#infomaterjalid-ukrainast-saabunuile
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HARIDUS

6. Kust leida metoodilised materjalid kooli saabunud 
rändetaustaga lapse/noore toetamiseks ja eesti keele õppe 
korraldamiseks?
Haridus- ja Noorteameti kodulehel on koondatud hulk metoodilisi materjale ja 
praktilisi juhendeid nii lasteadade kui koolide töötajatele, mida saab oma igapäevatöös 
kasutada. Kodulehel on näiteks: 

• samm-sammult juhendid õppe korraldamiseks uussisserändaja kooli saabumisel, 
täiendava rahastamise selgitus, individuaalse õppekava, tutvumisvestluse jms 
näidised

• juhtnöörid keeleõppe korraldamise kohta ja metoodilisi näpunäiteid sihtkeeles 
õpetamiseks

• infot mitmekeelsusest, sellest, kuidas toetada muu kodukeelega last 
õppeprotsessis, ja lapse õppimist mõjutavatest tingimustest.

• materjalid, mida jagada muu kodukeelega lapse vanematele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel on samuti vajalikku informatsiooni:

• Keeleõppetoetused

• Korduma kippuvad küsimused

• Juhendid ja infotundide salvestused: Ukrainast saabunud laps ja noor Eestis

https://harno.ee/muu-kodukeelega-laps
https://www.hm.ee/eesti-keel-ja-voorkeeled/eesti-keel/keeleoppetoetused#item-1
https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis/korduma-kippuvad-kusimused
https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis#juhendid
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Siinkohal on väljavõte Ave Härsingu poolt koostatud ülevaatest uussisserändajatele 
täiendava eesti keele õppetoetuse  kohta  eesti  õppekeelega  põhikoolides  või  
klassides  aastatel 2017–2019 Haridus- ja Noorteametile (tol hetkel SA Innovele) 
laekunud aruannete põhjal:

Palju  on  kirjeldatud häid  metoodilisi  võtteid  ja  õpetamispraktikat. Koolid  on  
kasutanud  väga leidlikke mooduseid kombineerida erinevaid keeleõpet toetavaid 
võimalusi.

• Õpilasele pakuti eduelamuse saamise võimalust: a) väärtustades tema oskusi 
ja teadmisi, mis teda oluliseks teevad; b) andes talle vastutusrikka ülesande; c) 
hinnates tema tegelikku edasijõudmist (vastukaaluks võrdlusele klassikaaslastega)

• Õpilane oli 2–3 korda nädalas lasteaiarühmas n-ö õpetaja abiks. Tema ülesanded: 
mängud lastega, lugemine koos lastega, häälikute jms õppimine. Eesmärk oli 
tutvustada õpilasele keelt täiesti algastmes, näidata, et ka eesti peredest lapsed 
alles õpivad oma emakeeles suhtlema, ja mis peamine, võtta maha valehäbi 
häälduse, kõnevigade jms pärast. 

• Nähakse kaasõpilaste toe olulisust keelelisel ja sotsiaalsel kohanemisel. 

• Rakendatakse eelõpet, mille käigus tutvutakse klassis õpitavate tekstidega ja 
selgitatakse kasutusele tulevaid mõisteid, et õpilane omandaks sõnavara ning 
saaks edukalt koos klassiga töötada. 

• Kasutatakse ringitöö formaati, kus ringijuhendaja teeb klassiõpetajaga koostööd. 

• Nimetati mitmeid toetavaid ja innustavaid lahendusi: raudvara vihik, kirjalikud 
tööjuhendid, spetsiaalsed vestlustunnid, jalutuskäigud koos keelekeskkonna 
kasutamisega (kirjelda ümbrust jms), diferentseeritud töölehed, esmane eesti 
keele õppimine muusika kaudu, st lauldes omandati olulist sõnavara jm. 

• Esialgu võttis õpetaja raamatukogust väga lihtsaid raamatuid neile, kes alles 
lugema õpivad, 1 lk – 1 lause. Laps luges ette, täitis lugemispäevikut, küsis, kirjutas 
välja uued sõnad – see oli töö, mis talle väga meeldis. 

• Õpilased julgevad vabalt suhelda ning olemasolevaid keeleüksusi korrigeerida. 
Nad teavad, et eksimine on osa keele õppimise protsessist. Häid praktikaid 
on üle võetud ka eripedagoogika varamust: loetav tekst on suuremas kirjas; 
lugemispalad on välja valitud lihtsamast õpikust, pikemad kirjanduslikud tekstid 
jõukohastatud; õpetajalt joonis tekstülesande lahendamist toetamas jms. 

• Õppesisu lihtsustamine, st tekstide lühendamine ja liigendamine; individuaalne 
üleseletamine või kordamine. Mitmes aruandes sai kinnitust keeleõpetaja hea 
koostöö aineõpetajatega. Samuti on viiteid, kus eesti keele tundides kasutatakse 
materjale (pilte, tekste) ainetundidest, millest võib samuti järeldada koostööd 
eesti keelt õpetava õpetaja ja aineõpetajate vahel. 

• Klassiõpetaja informeerib teiste ainete õpetajaid sellest, et õpilane vajab selgitamist 
ja mõne teema täpsemat lahtirääkimist. 

• Enne ainetunde tegeleti tugiõppetunnis ainesõnavaraga.³

3. Härsing, A (2020). Eesti keele õppe korraldamisest rändetaustaga õpilastele 2017-2019
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8. Kust leida abi toimuva vägivalla, sh lähisuhtevägivalla 
puhul? 
Perevägivald ja lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne 
vägivald inimeste vahel, kes on parasjagu või on kunagi olnud lähedases suhtes. 
Lisaks abikaasadele ja partneritele mahub siia alla ka lähedase inimese vägivald 
lapse, eaka või puudega inimese vastu. Lähisuhtevägivalla puhul on võimalik 
helistada Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonil 116 006, mis on 24/7 
valmis abivajajat ära kuulama ning nõu ja jõuga abiks olema. Samuti on võimalik 
võtta ühendust veebivestluses lehel www.palunabi.ee. Hädaolukorras tuleb helista 
hädaabinumbrile 112. Leia lähim ohvriabi töötaja või naistetugikeskus siit.

Naise vastu suunatud vägivalla puhul on võimalik pöörduda Naiste Tugikeskusesse. 
Abivajajad naised on oodatud koos lastega ja võivad jääda anonüümseks. Teenus on 
24/7 tasuta. Siin on leitavad naiste tugikeskuste kontaktid.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused (SAK-id) pakuvad 24/7 abi inimestele, kes on 
kogenud seksuaalvägivalda viimase seitsme päeva jooksul. Inimene võib tulla üksi 
või saatjaga, ükskõik mis kell ja ilma saatekirjata ning ta ei pea selleks pöörduma 
politseisse. Inimene on oodatud ka siis, kui ta ei mäleta, mis temaga juhtus. Eestis on 
neli sekusaalvägivalla kriisiabikeskust: Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Viru keskhaigla, 
Pärnu haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum. Kontaktid on leitavad siit.

TERVISHOID JA HEAOLU

7. Kust leida infot perearstikeskusest, kes pakuvad 
perearstiteenust ajutise kaitse saanud inimestele, kes ei ole 
perearsti nimistus?
Haigekassa kodulehele on koondatud nimekiri pererarstiteenust pakkuvatest 
üksustest, kelle poole saab suunata ajutise kaitse saajaid, kes pole perearsti 
nimistus ja kes vajavad perearstiteenust. Perearstikeskused osutavad üldarstiabi 
kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt 
vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks 
või vajalikeks protseduurideks. Nimekirja nägemiseks on vajalik klõpsata ülaltoodud 
lingile „Haigekassa kodulehele“ ja seejärel Haigekassa kodulehe joonisel olevale 
pildile pealkirjaga „Mul tekkis tervisemure, mis ei vaja kiirabi“.

Vajaduspõhiselt on eesti, inglise ja vene keelt valdavatel inimestel võimalik 
helistada ka perearsti nõuandetelefonile 1220, mis teenindab eesti ja vene keeles 
ööpäevaringselt ning inglise keeles iga päev ajavahemikus 15:00-17:00.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuste%20kontaktandmed
https://www.palunabi.ee/seksuaalvagivalla-kriisiabikeskused
https://www.haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele
https://www.haigekassa.ee/1220
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Inimkaubanduse ohver on inimene, kes asetatakse majandusliku kasu saamiseks 
olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama ebatavalistel tingimustel, tegelema 
prostitutsiooniga, kerjama, sooritama kuriteo või täitma mõnda teist vastumeelset 
kohustust. Inimkaubandus on ka see, kui inimest hoitakse mõnes sellises olukorras, 
võttes talt vabaduse, kasutades vägivalda ja pettust, tekitades talle kahju, teda 
ähvardades, hoides teda kellestki sõltuvuses või kasutades ära abitut või haavatavat 
seisundit. Inimkaubanduse kahtluse korral tuleb helistada tööpäevadel ajavahemikus 
8:30–17:00 inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinile 
660 7320. Ööpäevaringselt saab nõu ja tuge Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi 
kriisitelefonilt 116 006. Inimkaubanduse ohvrite nõustamise ja varjupaigateenust 
pakub MTÜ Eluliin, kelle poole saab pöörduda ka otse telefonidel 655 6140 ja 551 
5491 või e-posti teel: atoll.center@gmail.com

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi pakub inimkaubanduse ohvritele erinevaid 
teenuseid: turvaline majutus; toitlustus; tervishoiuteenused; materiaalne abi; 
psühholoogiline abi; tõlketeenus teenuste saamiseks; muud ohvri füüsiliseks ja 
psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused.

Ohvriabi pakub hädaolukorras ja kogukondi traumeerivates sündmuste korral 
psühhosotsiaalset kriisiabi. Toetatakse kriisi läbielanud inimesi ja perekondi, et 
vähendada traumeeriva sündmuse mõju nende toimetulekule. Et seda saavutada, 
pööratakse tähelepanu emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisele, 
põhivajaduste rahuldamisele ning taastumist võimaldava sotsiaalse keskkonna 
kujundamisele. Aidatakse ka kriise lahendavatel asutustel märgata inimeste 
psühhosotsiaalseid vajadusi ja nõustame neid oma töötajate abistamisel.

• Psühholoogiline esmaabi kriisiinfotelefonil 1247

• Veebivestluse võimalus www.palunabi.ee kaudu ohvriabi kriisitelefoni 
spetsialistidega (vestlusaken kodulehe all paremas nurgas)

• Tallinna Lastehaigla LVTK nõustamistelefon COVID-19 kriisi eesliinitöötajatele 
(tervishoiutöötajad, politseiametnikud), kes on mures oma laste ja enda pärast 
(E–R 9–12 telefon 6787422)

mailto:atoll.center%40gmail.com?subject=
https://www.palunabi.ee/inimkaubandus-0
https://www.palunabi.ee/psuhhosotsiaalne-kriisiabi
http://www.palunabi.ee/
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KOHANEMINE JA EESTI KEELE ÕPE

9. Millised on tasuta või toetatud eesti keele õppimise 
võimalused?
• Kohanemisprogramm – esimene eelistatud võimalus neile, kellel on Eestis 

kehtiv elamisluba või elamisõigus ning kes on saabunud Eestisse viimase 
viie aasta jooksul. Eraldi eesti keele õpe on tagatud ka ajutise kaitse saajatele. 
Kohanemisprogrammi raames saab osaleda A1-ja A2-taseme eesti keele 
kursustel. A1-taseme kursus kestab keskmiselt 3 kuud (100 akadeemilist tundi) 
ning A2-taseme kursus keskmiselt 5 kuud (150 akadeemilist tundi). Osalejad 
saavad valida hommikuste, lõunaste ja õhtuste koolitusaegade vahel. Kui 
elukohas kohapeal pole võimalik gruppi täis saada, siis on inimesel võimalik 
osaleda moodulites ja keeleõppes ka veebipõhiselt. Kui KOV näeb vajadust 
ja on olemas potentsiaalsete osalejate kontaktid ja nõusolek, siis on võimalik 
anda Settle in Estonia e-mailile info@settleinestonia.ee teada, et piirkonnas on 
olemas grupp näiteks ajutise kaitse saajaid, kes soovivad osaleda baasmoodulis 
või eesti keele õppes ning teha vastavad kokkulepped mooduli(te) läbiviimiseks.

• Integratsiooni Sihtasutus

• Võimalus osaleda täiskasvanutele suunatud tasuta eesti keele kursustel. 
Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on 
keelekursused. Tasuta eesti keele kursustele saab registreeruda Integratsooni 
Sihtasutuse kodulehel. Registreerimise täpsemast kuupäevast annab 
Integratsiooni Sihtasutus eelnevalt teada nii enda kodulehe kui ka meedia kaudu.

        Töötukassa

• Töötuna arvel olles tööturukoolitusena saab osaleda, kui inimesel pole 
erialaseid oskusi või need vajavad täiendamist, eesti keele oskus või digioskused 
on napid ning nõustamisel on selgunud, et tööle saamine eeldab uute teadmiste 
või oskuste omandamist või olemasolevate täiendamist.

• Tööandja korraldatud Töötukassa koolitustoetuse toel saab töötajate eesti 
keele oskuse arendamiseks taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust 
ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Koolituskulusid 
hüvitatakse tööandjale 80% ulatuses.

• Õppekulude kompenseerimine

• Haridus- ja Noorteamet ei korralda ise keelekursusi, kuid hüvitavad eesti 
keele õppele tehtud kulusid. Hüvitist saab taotleda kolmel erineval alusel: 
kulu hüvitamine kodakondsuse taotlejale Kodakonduse seaduse alusel, kulu 
hüvitamine keeleinspektsiooni suunamisel eksamile tulnud isikule Keeleseaduse 
alusel ning kulu hüvitamine teistele.

• Iseseisvalt õppimise võimalused 

www.settleinestonia.ee
mailto:info%40settleinestonia.ee?subject=
http://www.integratsioon.ee/eesti-keele-kursused-taiskasvanutele
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolitused
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele-tootaja-eesti-keele-oskuse-arendamiseks
https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019090?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011001?leiaKehtiv
https://www.integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-oppematerjalid
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10. Kuidas toetada muu kodukeelega inimese eesti keele 
õppimist ja Eesti kultuuriga tutvumist ?
Võimalusel uurida, millised kogukonnad piirkonnas tegutsevad – kas näiteks piirkonnas 
on olemas välismaalasi ühendav keskus või organisatsioon, mis pakub erinevaid 
tegevusi ja/või teenuseid. Üle Eesti tegutsevad erinevad välismaalaste toetamisele 
suunatud organisatsioonid - näiteks Eesti Rahvusvaheline Maja (International House 
of Estonia), Tartu Välismaalaste Tugiteenuste Keskus (Tartu Welcome Centre), 
Tartu Rahvusvaheline maja (International House Tartu), Pärnu Rahvusvaheline Maja 
(International House of Pärnu) jt. 

Lisaks kohalikele kogukonnategevustele ja üritustele on võimalik soovitada osalemist 
Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevustes. Kuigi majad asuvad 
füüsiliselt Tallinnas ja Narvas, pakutakse erinevaid tegevusi üle terve Eesti, pakkudes 
keeleõppijatele toetavat eestikeelset keskkonda, kus saab õppida ja harjutada keelt, 
kasvatada rääkimisjulgust ja avardada silmaringi. Mitmed toetavad tegevused 
ongi veebipõhised. Kuna lõimumine on mitmepoolne protsess, siis  Integratsiooni 
Sihtasutuse tegevused on sealhulgas suunatud ka eesti emakeelega inimestele ja 
laiemale avalikkusele eesmärgiga toetada lõimumist ja kohanemist soodustavaid 
hoiakuid ning kaasata kõiki ühiskonnagruppe.

Lisaks tavapärastele keeletundidele pakuvad keelemajad võimalust osaleda 
erikursustel, et täiendada oma eesti keele osaoskusi kas kontaktõppes või veebis. 
Erikursused mahuga 40-80 akadeemilist tundi arendavad mõnd konkreetset oskust: 
näiteks kirjutamisoskust, kuulamisoskust, hääldust või suhtlemisvilumust. Lisaks 
panevad kõik need kursused inimesed ka omavahel suhtlema ja niimoodi keelebarjääri 
ületama.

Keelemajad korraldavad ka eesti keele harjutamist toetavaid kultuurilisi tegevusi nagu 
hobitegevused, suhtlusklubid, keelelaagrid ja erinevat tüüpi ekskursioonid-väljasõidud 
avastamaks Eesti loodust, kultuurilisi paiku ja ajalugu. Mitmekülgseid võimalusi 
suhtluskeelt praktiseerida pakutakse kõigile keeletasemetele üle Eesti. Sündmused 
toimuvad nii veebis kui erinevates kohtades kohapeal. 
Üritustel regulaarne osalemine võimaldab 
eesti keelt harjutada, tutvuda 
põhjalikult eesti kultuuriruumiga ning 
leida endale uusi toredaid sõpru. 
Integratsiooni Sihtasutuse poolt 
pakutavate üritustega on võimalik 
tutvuda asutuse kodulehel olevat 
kalendrit jälgides.

Eesti.ee kodulehele on koondatud üle 
Eesti erinevate asutuste, organisatsioonide, 
ühingute kontaktandmed, mida saab info 
mõttes rändetaustaga inimestega jagada.

https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://tartuwelcomecentre.ee/
https://www.internationalhouse.ee/
https://houseofparnu.wordpress.com/
https://integratsioon.ee/eesti-keele-majad
https://www.integratsioon.ee/kalender
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid
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12. Kuhu pöörduda juriidiliste küsimuste 
puhul? Kust saada juriidilist abi? 
HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga 
Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. 
Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine 
brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on 
lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on 
sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.

Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda  
5 eurot lepingutasu. Õigusabi antakse väheste eranditega 
kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii 
kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel, eesti, 
inglise ja vene keeles. Alates 20.02.2021.a jõustus 
muudatus, mille kohaselt ei esindata kliente riigi toetatava 
esmanõustamise raames kohtus, välja arvatud lapse 
õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu 
kiirmenetluse avalduse esitamine. Kõigi enne muudatust 
alustatud kohtuesindustega jätkatakse kalendriaasta 
lõpuni.

MUU

11. Kuidas kasutada ID-kaardi lugejat ja/või muid 
digilahendusi? 
Kõige lihtsam on soovitada nutitelefoni omaval inimesel laadida alla  
Smart-ID rakendus, mis võimaldab kasutada ID-kaardi võimalusi ilma  
ID-kaardi lugejata (esmasel registreerimisel võib vaja minna ID-kaardi lugejat).  
ID-kaardi kasutamise õpetust ja abi leiab siit - https://www.id.ee/id-abikeskus/ 

Inimest, kes soovib õppida kasutama ID-kaarti või vajab abi e-teenuste kasutama 
õppimisel on soovituslik suunata raamatukokku, kus võivad olla vastavad koolitused 
ja/või individuaalse abi võimalus.

https://www.juristaitab.ee/et/tasuta-oigusabi
https://www.id.ee/id-abikeskus/
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14. Kas Eestisse tagasipöördujatele pakutakse ka 
kohanemist toetavaid võimalusi?
Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja 
soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. 
Vajaduspõhiselt tasutakse Integratsiooni Sihtasutuse poolt ka tagasipöördumise 
kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. 
Tagasipöördumistoetus on suunatud üle seitsme aasta võõrsil viibinud lastega peredele 
ja osalise või täieliku töövõime puudumisega isikutele. Tagasipöördumistoetust 
saavad taotleda ka kuni 40-aastased välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud 
noored (seitse aastat välismaal viibimise nõue ei kohaldu), soodustamaks võõrsil 
hariduse omandanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis. Kolimine 
on kulukas ja keeruline protsess ning tagasipöördumistoetus saab olla toeks 
sisseelamisel. Toetust saab taotleda kaheksa kuu jooksul pärast Eestisse saabumist.

Samuti korraldab Integratsiooni Sihtasutus tagasipöördujatele suunatud 
kogemuskohtumisi. Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teistel 
eestlastel läheb, kuidas tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, 
saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma 
kogemusi.

13. Mida teha, kui on inimõiguste rikkumise kahtlus?
Kui inimene arvab, et tema inimõigusi on rikutud, peab ta pöörduma kohtu (harilikult 
halduskohtu) poole rikkumise tuvastamiseks. Võimalik on nõuda rikkumise 
kõrvaldamist või kahjude hüvitamist. Kui inimene on läbi käinud kõik Eesti Vabariigi 
kohtuinstantsid, kuid pole soovitud tulemust saavutanud, on võimalus pöörduda 
Euroopa Inimõiguste Kohtu poole. Inimõigused on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses 
ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis. Põhiseaduse 
teises peatükis on kirjas põhiõigused, vabadused ja kohustused. See peatükk on 
inimõiguste kohalt kõige olulisem. Samas ei välista põhiseadus teisi põhiõigusi, mis 
on kooskõlas põhiseaduse mõttega.4 

Eesti Inimõiguste Keskus pakub varjupaigataotlejatele, rahvusvahelise kaitse 
saanutele ja kodakondsuseta inimestele: tasuta esmast nõustamist varjupaiga- ja 
kinnipidamismenetluses; esindamist ametiasutustes, sh kohtutes; abi riigi õigusabi 
taotlemisel; õigusnõustamist rahvusvahelise kaitse saanutele. Abi saamiseks 
on vajalik kirjutada e-posti aadressil asylum@humanrights.ee või helistada 
telefoninumbritel +372 644 5148 või +372 5194 9015, et leppida kokku sobiv aeg 
nõustamiseks.5

4.  Eesti.ee. Mida teha, kui rikuti inimõigusi - https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/inimoigused/mida-teha-kui-rikuti-
inimoigusi 

5. Inimõiguste Keskus. Varjupaigataotlejate ja pagulaste nõustamine -  https://humanrights.ee/teemad/pagulased/
varjupaigataotlejate-noustamine/ 

https://www.integratsioon.ee/tagasipoordujale
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus
https://www.kohus.ee/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.riigiteataja.ee/akt/13320295
https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/pohiseadus/ii-pohioigused-vabadused-ja-kohustused
https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/pohiseadus/ii-pohioigused-vabadused-ja-kohustused
mailto:asylum%40humanrights.ee?subject=
https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/inimoigused/mida-teha-kui-rikuti-inimoigusi
https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/inimoigused/mida-teha-kui-rikuti-inimoigusi
https://humanrights.ee/teemad/pagulased/varjupaigataotlejate-noustamine/
https://humanrights.ee/teemad/pagulased/varjupaigataotlejate-noustamine/

