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Tutvu sihtasutuse kõikide valdkondade ja 
tegevustega meie kodulehel integratsioon.ee

Meie eesmärk on aidata Eestisse naasvatel inimestel 
sujuvalt siinse eluga kohaneda ja hoida välisriikides 

elavaid rahvuskaaslasi tihedalt Eestiga kontaktis.

TAGASIPÖÖRDUJATE TEENUSED

VÄLISRIIGIS ELAVATELE EESTLASTELE

Veebivärav eestlastele üle ilma:  
www.globalestonian.com

Noorte rahvuskaaslaste  
keelelaagrid Eestis:  
integratsioon.ee/noorte-
rahvuskaaslaste-keelelaagrid-eestis

Väliseesti kultuuriseltsidele ning välis- 
eesti kogukondadele mõeldud oma- 
algatuslikele projektidele toetuse eral-
damine. Mõlema taotlusvooru eesmärk 
on tugevdada kogukondi asukohariigis, 
kontakti Eestiga ning edendada eesti 
keelt ja kultuuri hoidmist välisriikides:  
integratsioon.ee/konkursid

Tagasipöördujate nõustamine kontoris 
või veebikeskkonnas, telefoni ja e-posti 
teel, tutvu infoga: 
integratsioon.ee/tagasipöördujale 

Tagasipöördumistoetus:  
integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus

Kogemuskohtumised:
integratsioon.ee/kogemuskohtumised

Eesti keele kursused täiskasvanutele 
Integratsiooni Sihtasutuses:
integratsioon.ee/eesti-keele-ope

Eesti keele õppimist toetavad tegevused 
Integratsiooni Sihtasutuses:
integratsioon.ee/kalender

https://integratsioon.ee
http://www.globalestonian.com
http://integratsioon.ee/noorte-rahvuskaaslaste-keelelaagrid-eestis
http://integratsioon.ee/noorte-rahvuskaaslaste-keelelaagrid-eestis
http://integratsioon.ee/konkursid
http://integratsioon.ee/tagasipöördujale
http://integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus
integratsioon.ee/kogemuskohtumised
http://integratsioon.ee/eesti-keele-ope


Tere tulemast 
Eestisse!
Eestisse tagasi tulemine on suur samm. 
Siin on ülevaade kogumiku informatiiv-
sest osast. See on ka väike meelespea, 
millest saad lähtuda oma uue elukorral-
duse sisseseadmisel ja Eesti eluga koha-
nemisel.

Sisukord:
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• Elukoha registreerimine
• Kolimine koos lemmikloomaga

2. Eesti keele õpe ...................... 12–13
• Eesti keele kursused
• Iseseisev keeleõpe
• Keeleõppe alustamine 

3. Töö ........................................ 18–19
• Töökoha otsimine
• Ettevõtlusega alustamine
• Eesti töökeskkond

4. Haridus ................................. 24–25
• Põhiharidus
• Keskharidus
• Kõrgharidus

5. Eestis elamine ...................... 30–31
• Dokumendid
• Arstiabi
• Hinnad Eestis 2022
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PersooniluguPersoonilugu

„Ma sõuan merel 
ja sõuan, üht saart 
mina otsin sääl...“
(G. Suits)
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Persoonilugu

Elena (41) elu on kirev sulam 
erinevatest keeltest ja 
kohtadest. Ta sündis ja kasvas 
Peterburis, õppis prantsuse 
keelt ning töötas pikalt Pariisis. 
Eestisse kutsusid Elenat kaunid 
lapsepõlvemälestused.

Elena isa on pärit Piirissaarelt – väikeselt 
saarelt Peipsi järves. Nagu nimigi ütleb, 
on Piirissaar eriline paik: saar piiri peal. 
Saare elanikkond koosneb suures osas 
vanausulistest.

Elena isa sündis lihtsasse kalameeste 
perekonda, mille ajalugu Piirissaarel ula-
tub 17. sajandisse. Noore mehena armus 
ta aga hoopis venelannasse, abiellus 
ning kolis elama Peterburi. Seal sündis 
perre Elena.

Ehkki Elena kasvas üles Peterburis, käidi 
Piirissaarel iga suvi. Sealt pärinevad ka 
Elena helgeimad mälestused. Talle mee-
nub sillerdav järv, laiad sibulapõllud ja 
suur naerusuine perekond.

Ka Venemaal oli Elena pidevalt 
ümbritsetud eesti kultuurist. 
Vanemate raamatukogu oli täis eesti 
kirjandusklassikat, jõuluks pandi lauale 
mulgikapsad.

Eestisse tulek kui koju jõudmine

Peterburis omandas Elena keskhariduse 
ning õppis ülikoolis prantsuse keelt. 

Pärast ülikooli lõpetamist kolis Elena 
Prantsusmaale. Kokku elas ta seal kuus 
aastat: kirjutas doktoritööd ning pidas 
Pariisi 8. ülikoolis prantsuse kirjanduse 
loenguid. 

Prantsusmaal elades sai Elena tööpakku-
mise, millega kutsuti ta tagasi Peterburi. 
Seal õpetas ta välistudengitele prantsuse 
keelt ja humanitaaraineid.

Peterburis hakkas naine aga tundma, et 
tema identiteedist on üks kild puudu. Ta 
tajus, et sooviks elada oma sugulastele 
lähemal ja õppida korralikult selgeks 
eesti keele. Esimese sammu kolimise 
suunas tegi ta Eesti konsulaadis: ta 
taotles endale Eesti passi.

„Kuna olen sünni järgi eestlane, sain 
passi kätte väga kiirelt,“ tõdeb Elena. 
Asjaajamise lihtsus julgustas naist 
unistuse poole edasi püüdlema. Tänavu 
augustis koliski Elena Tallinnasse. 
Kolimine kulges sujuvalt, sest asju oli vaid 
paar kohvritäit. „Ma vaat et imestasin, kui 
lihtsasti kõik käis,“ ütleb naine. Ehkki tema 
ema ja isa elavad tänaseni Peterburis, on 
Elenat Eestis toetamas palju sugulasi.

Elena käis ka Integratsiooni 
Sihtasutuse nõustamisel, mis oli talle 
väga meeldiv kogemus. „Nõustaja 
aitas välja selgitada töö leidmise ja 
keelekursuste võimalusi,“ räägib ta. 
Elena leidis endale kiiresti töö ning 
töötukassa abi ei läinudki vaja.
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„Mul oli ka võimalus taotleda tagasipöör-
duja toetust, kuid tundsin, et see ei ole 
mulle. Las see läheb kellelegi, kellel seda 
päriselt vaja on,“ seletab Elena.

Eesti – kontrastide maa

Ka Eestis on Elena prantsuse keele-
ga seotud. Praegu töötab ta Tallinna 
Euroopa koolis prantsuse keele õpetaja-
na. Tema õpilased ja kolleegid on eri rah-
vusest ning Elena naudib õhkkonda väga. 
„Ma tõesti armastan oma tööd!“ on naine 
õnnelik.

Elena on pühendanud suure osa elust 
keeltele ja õpetamisele. Huvitaval kombel 
on palju keeleõpetajaid ka tema sugu-
võsas. Elena on märganud, et õpetajaid 
austatakse Eestis väga.

Luule aitab maailma mõista

Kuna Elena juured on saarel, on märgili-
ne ka tema lemmikluuletus „Oma saar“. 
Gustav Suitsu luuletus räägib saarest, 
kuid ka oma koha otsimisest maailmas. 
Elenale on luule ja kirjandus oluline viis 
oma identiteeti avastada.

Identiteediga on Elena tegelenud palju. 
Tema taust on nagu erinevate tükkidega 
pusle: vanaisa oli kalamees Piirissaarel, 
Elena ise sündis Venemaal, aga on ti-
hedalt seotud prantsuse keelega. Naine 
kirjutab prantsuse keeles luuletusi ning 
ammutab inspiratsiooni oma värvikast 
elust.

Kirev kultuurikompott viib Elena vahel 
ka naljakate juhtumisteni. Näiteks Sofi 
Oksase „Puhastust“ lugedes mõistis nai-

Persoonilugu

Fo
to

d
: e

ra
ko

g
u

4



Persoonilugu

ne järsku: ta loeb prantsuse keeles lugu, 
mille on kirjutanud Eesti sündmuste põh-
jal soome autor.

Kavalad nipid keele omandamiseks

Kõige raskem on Elenale eesti keele õp-
pimine. „Kui olin väike, rääkisin eesti keelt 
väga hästi – minu sõbrannad olid eestla-
sed,“ meenutab Elena. Lapsena käis ta ka 
Peterburi Eesti Kultuuriseltsis eesti keele 
tundides. 

Elena mäletab siiani oma õpetajat ja luu-
letust „Meie kiisul kriimud silmad“. Seltsis 
toimuvad tänaseni eesti keele kursused, 
lisaks saab laulda kooris ning tantsida 
rahvatantsu.

Prantsusmaale kolides Elena enam 
aktiivselt eesti keelt ei õppinud ning keel 
läks pisut rooste. Seetõttu oligi naisele 
oluline tagasi Eestisse kolida. Ka tema 
praegune eesti keele õpetaja on Peter-
buri Eesti seltsist – Elena kohtub temaga 
Skype’i teel.

 „Nüüd saan rääkida eesti kolleegidega 
eesti keeles,“ rõõmustab naine. Lisaks 
suhtleb Elena eesti keeles oma prants-
lastest töökaaslastega, kes tahavad 
samuti Eestis elada ja eesti keelt õppida.

Elena leiab, et eesti keel on väga huvi-
tav ja haruldane keel, mida tuleb väär-
tustada. Kõige raskemaks peab ta 
rohkeid käändeid. Elena unistab tõlkimi-

sest: näiteks tahaks ta tulevikus tõlkida 
eestikeelset luulet. Ta soovib kirjutada 
ka romaani, mis põhineb tema perekonna 
huvitaval ajalool.

Ehkki paljud eestlased tahavad rääkida 
inglise või vene keelt, teab Elena head 
nippi: mõnikord ütleb ta poes või väljas 
käies, et räägib vaid eesti ja prantsuse 
keelt. Nii ei kipu eestlased võõrkeelele 
üle minema ning Elena saab kavalusega 
rohkem eesti keelt harjutada.
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Elenale on eesti keele oskus väga 
oluline. Seda paneb ta südamele 
teistelegi tagasitulijatele: „Õppige 
eesti keelt, ärge kartke inimestega 
rääkida!“ soovitab Elena. Keele 
harjutamiseks on mõeldud ka 
erinevad Integratsiooni Sihtasutuse 
tegevused: alates keraamikast kuni 
lauluringini. Kõiki võimalusi saab 
uurida sihtasutuse kodulehelt.
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Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine on vajalik sel-
leks, et sinu lapsed saaksid koolikoha, et 
saaksid ravikindlustuse ja perearsti ning 
soovi korral kasutada ka Eesti Töötu-
kassa teenuseid ja taotleda sotsiaaltoe-
tusi. Elukohana tuleb registreerida koht, 
kus elad – näiteks üürikorter või peatus-
paik sugulaste juures. Selleks tuleb esi-
tada elukohateade.
Elukohateade esita e-rahvastikuregistris 
või kohalikus omavalitsuses kohapeal.

Rahvusvaheline kolimine on 
aeganõudev ja keeruline. Et 
kolimine mööduks muretult, 
soovitame sul selle läbi mõelda ja 
ette valmistada.

Kui sa ei ole elukohateates märgitud elu-
ruumi omanik, lisa elukohateatele ruumi 
kasutamise õigust tõendava dokumendi 
koopia (näiteks üürileping) või ruumi 
omaniku luba. Luba võib olla vabas vor-
mis kirjutatud ja allkirjastatud dokument 
või allkiri elukohateatel.

Lemmikloomaga Eestisse

Saad Eestisse kolida kuni viie lemmik-
looma või -linnuga, keda ei tohi pärast 
Eestisse saabumist müüa ega kinkida. 
Lemmikloomaga kolimisel peavad olema 
täidetud järgmised nõuded.

Mikrokiip 

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad 
olema märgistatud mikrokiibiga või sel-
gelt loetava tätoveeringuga, mis on teh-
tud enne 3. juulit 2011. Mikrokiip peab 
vastama ISO standardile ja olema loetav 
lugemisseadme abil. Loom peab olema 
märgistatud mikrokiibiga enne marutaudi 
vastu vaktsineerimist.

Eestisse kolimine 

Eestisse kolimine

Fotod: erakogu
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Eestisse kolimine 

Veterinaarsertifikaat parasiiditõrje 
läbimise ja vaktsineerimise kohta

Loomaga peab kaasas olema veterinaar-
sertifikaat, mis on vastavuses Euroopa 
Komisjoni rakendmäärusega ja mille on 
kinnitanud päritoluriigi veterinaarametnik 
või loomaarst. Sertifikaadil peavad olema 
looma andmed.

Koerte, kasside või tuhkrutega saabu-
misel peab sertifikaadil olema kinnitus 
parasiiditõrje läbimise, marutaudivas-
tase vaktsineerimise ja mõne riigi puhul 
ka marutaudi antikehade tiitri määramise 
kohta.

Lemmiklindudega saabumisel peab 
sertifikaadil olema kinnitus lindude gripi 
alatüüpide H5 ja H7 vastase vaktsiiniga 
vaktsineerimise, reisile eelnenud 
14-päevase isolatsiooni ja isolatsiooni 7. 
päeval tehtud linnugripitesti negatiivse 
tulemuse kohta.

Mittekaubandusliku liikumise dekla-
ratsioon

Sertifikaadile peab olema lisatud sinu 
kui lemmiklooma omaniku nimi või sinu 
volitatud isiku allkirjastatud mittekau-
bandusliku liikumise deklaratsioon.

Kasulikud lingid

Elukohateate esitamine: www.rahvastikuregister.ee

Lemmikloomaga reisimine:
pta.agri.ee/tarbijale-ja-eraisikule/lemmikloomad/lemmikloomaga-reisimine

Foto: Unsplash
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Persoonilugu

Colombias sündinud Fabian (41) 
kolis Eestisse koos abikaasa Laura 
ja kahe pojaga. Elumuutvaks sam-
muks anti talle juhatus kõrgemalt. 
Nimelt tahtis Fabian perele pare-
mat elu võimaldada ning palus, et 
Jumal talle suuna annaks. Õige 
pea tegi talle tööpakkumise Eestis 
asuv ettevõte.

Kuidas aga väike Eesti Colombia 
perekonna radarile ilmus? Fabian ei olnud 
kunagi Eestis käinud ega rääkinud sõnagi 
eesti keelt. Küll aga oli Eestist pärit 
tema vanaisa Ferdinand. Nagu paljud 
eestlased, pages ka Ferdinand võõrsile 
sõja eest. Fabian oli vanaisaga lähedane 
– enne Ferdinandi surma elasid nad mitu 
aastat koos.

Fabian naudib Eesti 
sügist ja inimeste 
sõbralikkust

Fotod: erakogu
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Persoonilugu

Fabian hakkas Eestis elamise vastu huvi 
tundma ning leidis internetist Integrat-
siooni Sihtasutuse veebilehe. Ta osales 
interneti teel nõustamisel, kus sai palju 
kasulikku teavet Eestis elamise kohta. 
Koos nõustajaga uuriti parimaid võimalu-
si töö leidmiseks. Kuna Fabian töötas Co-
lombias telekanali produktsiooni juhina, 
edastas nõustaja talle informatsiooni 
ametikoha kohta samas valdkonnas.

Nimelt otsis üks Eesti telekanal produkt-
sioonijuhti. Fabian võttis nendega ühen-
dust ning juba vähem kui kuu aja pärast 
kinnitati, et just Fabian on inimene, keda 
nad oma meeskonda vajavad. „Võib 
öelda, et Eestisse kolimine oli ainult poo-
leldi meie enda otsus,“ naerab Fabian.

Lootusrikas, kuid keeruline kolimine

Kõigepealt taotles Fabian endale ja poe-
gadele Eesti kodakondsust. Selleks tuli 
minna USAsse: nimelt ei ole Colombias 
Eesti saatkonda. Kodakondsuse taotle-
miseks pidi Fabian oma päritolu tõenda-
ma. See ei olnud keeruline, sest märge 
Ferdinandist oli Eesti arhiivides olemas.

Küll aga valmistas raskusi kolimine ise. 
Kui Fabian oli USAs kodakondsust taot-
lemas, pidi Laura üksi tegelema maja ja 
esemete müügiga. „Kolimine oli suurim 
proovikivi, millega meie pere kunagi sil-
mitsi seisnud on,“ tõdeb Fabian. 

Lastel oli raske sõpradest lahkuda. 
Sugulaste hoole alla tuli jätta ka kolm 
kassi, kelle Eestisse toomine oleks liiga 
kulukaks läinud. Pereliikmed loodavad, 
et leiavad varsti siiski võimaluse kassid 
enda juurde tuua.

Viis päeva enne kolimist suri Laura ema. 
See oli perekonnale šokk. „Kõik oli tohu-
tult raske. Nüüd aga mõistame, et meie 
pingutused ja ohverdused olid seda 
väärt,” kirjeldab Fabian. Nad tunnevad 
end Eestis hästi ning inimesed on nende 
vastu väga lahked olnud.

Kohe pärast Eestisse kolimist ilmnes uus 
katsumus. Laural tekkis terviseprobleem, 
mille tõttu ta operatsiooni vajas. Siiski 
on Fabian tänulik, et see juhtus Eestis ja 
mitte Colombias. „Ehkki meil oli Colom-
bias tervisekindlustus, oleksime pidanud 
operatsiooni väga kaua ootama,” nendib 
ta. Eestis lahendati probleem aga kiiresti 
ja professionaalselt.

Perele oli suureks abiks Integratsiooni 
Sihtasutuse tagasipöördumistoetus. 
„Toetuse taotlemine oli lihtne 
ning sihtasutus aitas meid kogu 
protsessi vältel,“ rõõmustab Fabian. 
Perekond sai 2560 euro suuruse 
toetuse, mis aitas katta suurema osa 
kolimiskuludest.
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Korteri leidmine osutus proovikiviks

Pingutused polnud aga kaugeltki 
möödas. Näiteks oli tõeline katsumus 
kodu leidmine. „Oli mitu korteriomanikku, 
kes tahtsid üürnikeks vaid eestlasi,“ 
nendib Fabian. Võttis neli kuud, enne kui 
Fabiani pere endale lõpuks Mustamäele 
kodu leidis.

Kui korteri otsimine valmistas raskusi, siis 
lastele sobiva kooli leidmine oli keele-
barjääri tõttu veelgi keerulisem. Kuni 
sügiseni kohanesid lapsed kodus ning 
neid õpetas ema. Sellest aastast alustasid 
pojad Tallinna Kunstigümnaasiumis 
kooliteed.

Keeleõpe nõuab kannatlikkust

Tallinna Kunstigümnaasiumis toimub 
suhtlus eesti keeles, kuid vajaduse korral 
kasutatakse inglise keelt. Fabiani noo-
rem poeg ei räägi aga ka inglise keelt. 
„Saadame ta hommikul lihtsalt kooli ja 
vaatame, mis saab,” naljatab Fabian. Ta 
on rõõmus, et alates novembrist saavad 
pojad osaleda eesti keele eritundides.

Nagu paljud Eestisse kolijad, maadleb 
Fabiani peregi keelega. Nad tahavad 
väga eesti keelt selgeks saada, aga alus-
tamine on raske. Fabian registreeris end 
riigi pakutavatele eesti keele kursustele 
ning on sobiva kursuse pakkumise ootel.

Persoonilugu

Fotod: erakogu
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Persoonilugu

Eestis juuri otsimas

Fabian on Eestist leidnud väga palju 
sugulasi, kellest ta enne ei teadnudki. Ta 
sai teada, et perekonna juured ulatuvad 
Nissi valda Harjumaal. „Oli suur rõõm 
kohata teisi inimesi, kelle perekonnanimi 
on Ojasild,“ naerab Fabian. „Colombias 
tundsin, et olen ainuke Ojasild maailmas.“

Colombias ei ole aastaaegu, kuid Eestis 
naudib Fabian neid väga. Eriti sügist, mil 
loodus on võrratult kirev ja ilus. Perekond 
armastab väga looduses matkata ja par-
kides käia, isegi talvel.

Laura alles õpib inglise ja eesti keelt. 
Colombias töötas ta ajakirjanikuna, kuid 
keelebarjääri tõttu on tal Eestis raske 
sellega tegeleda. Küll aga on naisel You-
tube’is oma kanal, kus saab näha videoid 
perekonna vahvatest seiklustest Eestis.

Erinevustega tuleb arvestada

Teistele Eestisse kolijatele soovitab 
Fabian teha head eeltööd. „Olen 
tutvunud paljude Lõuna-Ameerikast pärit 
inimestega, kelle jaoks on siin liiga külm 
ja pime, toit on halb ja inimesed kinnised,” 
kirjeldab Fabian.

Tema sõnul tuleb aga arvestada, et kõik 
kohad on erinevad. „Inimestel on erinev 
viis oma tundeid väljendada,“ jääb Fabian 
realistlikuks. 

Fabian ise naudib Eestit väga – ka külma 
ja pimeduse, teistsuguste toitude ja 
tasasemate inimestega. „Kõik on meiega 
väga sõbralikud olnud – nii Maximas, 
Rimis kui ka riigiasutustes,“ rõõmustab 
Fabian.

Laura Youtube’i kasutaja on 
@xpanziontravels4731.
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Tasuta eesti keele kursused erineva 
tasemega keeleõppijatele

Integratsiooni Sihtasutus pakub tasuta 
eesti keele kursuseid igasuguse tase-
mega keeleõppijatele. Kursustele saab 
registreerida tavaliselt kaks korda aastas 
– aasta alguses ja suve lõpus. 

Iseseisev e-õpe 

Iseseisva õppe materjalid leiad  
Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt. 
Kasulikku infot leiab ka Eesti Keele 
Instituudi Keeleabi lehelt, Sõnaveebist ja 
õigekeelsussõnaraamatust.
  

Keeleõpet toetavad tegevused

Kui oskad juba keelt piisavalt hästi, kuid 
soovid oma eestikeelset suhtlemisoskust 
arendada, tutvu Integratsiooni 
Sihtasutuse veebilehel oleva sündmuste 
kalendriga.
Samuti registreeru iseteeninduskesk-
konnas, et olla kursis eesti keele kursuste 
ja keeleõpet toetavate tegevuste 
toimumisaegadega. Soovi korral saad 
end sobivale tegevusele registreerida.

Keeleõpe Eesti Töötukassas

Tööturukoolitusel saad osaleda juhul, kui 
sinu eesti keele oskus vajab täiendamist.
Töötukassas töötuna arvel olles uuri kon-
sultandilt keeleõppe võimaluste kohta. 
Töötukassa pakub töötutele eesti keele 
õpet tööks nõutaval tasemel, võimalik on 
ka juba tööl käies keelekursustel osaleda.

Stipendiumiprogramm väliseestlaste 
õpingute toetamiseks Eestis

Haridus- ja Noorteamet pakub väliseest-
lastele eesti keele õppimiseks keeleõppe 
stipendiume. Stipendiumiga toetatakse 
eesti keele intensiivkursusel osalemist 
ühe õppeaasta jooksul. Lisainfot stipen-
diumiprogrammi kohta leiad Haridus- ja 
Noorteameti veebilehelt. 

Uussisserändajate keeleõpe

Kui sinu partner, kellega koos Eestisse 
elama asud, on teise riigi kodanik, siis 
on tal võimalus ühineda kohanemis-
programmiga, kus saab ka eesti keele 
algkursusel osaleda.

Eesti keele õpe

Eesti keele õpe
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Eesti keele õpe

Keeleõppe alustamine 

Tutvu keeleõppe soovitustega  
Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel. 
Siht asutuse lehel saad ka oma keeletaset 
hinnata. 

Lisaks pakub Integratsiooni 
Sihtasutus võimalust keeleõppe 
asjus nõustajatega nõu pidada.  
Samuti saad külastada Sihtasutuse 
nõuandeveebi.
 
Soovime sulle eesti keele õppimisel edu! 
Küsimuste korral saada meile e-kiri: 
info@integratsiooniinfo.ee. 

Kasulikud lingid

Integratsiooni Sihtasutuse koduleht

Iseseisev keeleõpe: 
integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-
oppematerjalid
Videonõuanded 
keeleõppevõimalustest: 
integratsioon.ee/videonouanded-
keeleoppevoimalustest
Hinda oma keeletaset: 
integratsioon.ee/eesti-keele-
oskuse-tasemed-ja-testimine
Nõustamine: integratsioon.ee/
noustamine
Nõuandeveeb: integratsioon.ee/
leia-vastus-kusimusele

Keeleõppe sündmused: 
integratsioon.ee/kalender
Iseteeninduskeskkond: 
iseteenindus.integratsioon.ee
Küsimused keeleõppe kohta:  
info@integratsiooniinfo.ee

Haridus- ja Noorteameti 
keeleõppe stipendium:  
harno.ee/valiseestlaste-
stipendiumiprogramm
Kohanemisprogramm ja algtaseme 
kursused: www.settleinestonia.ee/

Keeleabi: keeleabi.eki.ee/
Sõnaveeb: sonaveeb.ee/
Õigekeelsussõnaraamat:  
www.eki.ee/dict/qs/

Foto: Aivo Kallas

13

https://integratsioon.ee/milline-keeleoppevorm-sobib-sulle-koige-paremini
https://integratsioon.ee/eesti-keele-oskuse-tasemed-ja-testimine
https://integratsioon.ee/eesti-keele-oskuse-tasemed-ja-testimine
https://integratsioon.ee/noustamine
https://integratsioon.ee/leia-vastus-kusimusele
https://integratsioon.ee/leia-vastus-kusimusele
mailto:info%40integratsiooniinfo.ee?subject=
https://integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-oppematerjalid
https://integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-oppematerjalid
https://integratsioon.ee/videonouanded-keeleoppevoimalustest
https://integratsioon.ee/videonouanded-keeleoppevoimalustest
https://integratsioon.ee/eesti-keele-oskuse-tasemed-ja-testimine
https://integratsioon.ee/eesti-keele-oskuse-tasemed-ja-testimine
https://integratsioon.ee/noustamine
https://integratsioon.ee/noustamine
https://integratsioon.ee/leia-vastus-kusimusele
https://integratsioon.ee/leia-vastus-kusimusele
https://integratsioon.ee/kalender
https://iseteenindus.integratsioon.ee
mailto:info%40integratsiooniinfo.ee?subject=
https://harno.ee/valiseestlaste-stipendiumiprogramm
https://harno.ee/valiseestlaste-stipendiumiprogramm
https://www.settleinestonia.ee/
https://keeleabi.eki.ee/
https://sonaveeb.ee/
https://www.eki.ee/dict/qs/
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Ilona (36) oli üks neist noortest 
inimestest, kes 2009. aasta 
majanduskriisi ajal Eestist lahkus. 
Tal oli küll olemas töö EMT 
esinduses, kuid Eestis olid toona 
madalad palgad. Ka võimalused 
uus amet leida olid kehvad. „Eestis 
ei olnud praktiliselt üldse tööd,” 
meenutab Ilona.

Alguses plaanis Ilona minna välismaale 
vaid korraks – tema ema elas Londonis 
ning Ilona sõitis talle kaheks nädalaks 
külla. Kohapeal mõistis naine, et Ing-
lismaal on töötamiseks paremad tingi-
mused. Ta otsustas proovida Londonis 
tööd leida.

Mõeldud – tehtud: juba nädalaga leidis 
Ilona endale töökoha lapsehoidjana. Esi-
mene kuu oli raske: Ilona elas ema tut-
tavate juures ja magas põrandal. Sellest 
hoolimata otsustas Ilona edasi pingu-
tada. Ta kogus raha ning sai peagi endale 
toa üürida.

Lapsehoidjana töötas Ilona kuus aas-
tat. Pärast seda toimusid ta elus suured 
muutused: Ilona sai poja, üüris koos lapse 

isaga korteri, õppis ümber ripsme- ja 
meigitehnikuks. Möödunud aastal õppis 
Ilona ka regressiooniteraapiat ning hak-
kas inimesi psühholoogiliselt nõustama.

Muutuste tuuled Eestis

Ehkki Ilona elu oli Inglismaal, hoidis naine 
ka Eestiga sidet. Ta käis suviti kodumaal 
puhkamas, külastas sõpru ja peret. Tema 
ettekujutus Eesti majandusest oli aga 
kinni 2009. aastas. Tõtt-öelda ei mõel-
nudki Ilona sellele, et vahepeal on ka 
Eestis elu edasi läinud.

Kolm aastat tagasi tuli sõpradega 
juhuslikult jutuks, et Eestis on elu kõvas-
ti muutunud. Selgus, et inimesed elavad 
võib-olla pareminigi kui Inglismaal, kus 
pea kogu palk läheb üürile.

Sel hetkel hakkas Ilona peas idanema 
mõte Eestisse tagasi kolimisest. Eestis 
tundus kõik helge, lihtne ja mugav. Kas 
tõesti on võimalik jälle kodumaal elada?

Murdepunkt tuli järgmisel suvel, ühe 
pealtnäha tavalise autosõidu ajal. Siis 
käis Ilona peas seletamatu klõps: tu-

Eestis on aega 
unistustele mõelda
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leb kolida. Mõte oli siiski hirmutav, kuna 
Inglis maal oli naisel juba kindel töö ja 
kliendid. Eestis tuleks kõike taas nullist 
alustada.

Otsustada aitas poeg

Kaalukeeleks sai Ilona nüüdseks 
seitsmeaastane poeg. „London ei ole 
lastele mõeldud linn,” seletab Ilona. 
Lastele on seal väga vähe tegevusi: 
lähima mänguväljakuni jõudmiseks peab 
pikalt kõndima, huviringid asuvad kaugel.

Tallinnas tunneb Ilona, et linnas on las-
tega arvestatud. Siin on palju mänguväl-
jakuid ja võimalusi hobidega tegeleda. 
Tänavu juulis koliski Ilona pojaga tagasi 
Tallinnasse.

Mõlemad on otsusega väga rahul: siin on 
pere ja sõbrad. „Mul oli ka Londonis sõpru, 
kuid nägin neid ainult korra kuus. London 
on nii suur ja edasi-tagasi sõitmine võtab 
mitu tundi,” kirjeldab Ilona. Eestis on aga 
kõik mugavalt lähedal.

Ilona meelest oli hea märk, et umbes 
samal ajal kolis Eestisse tagasi ka mitu 
tema sõpra. Ka neile oli oluline lastesõb-
ralikkus. Ilona tunneb, et Eesti on riik, kus 
vanemad oma lastele palju aega ja hoolt 
pühendavad.

Rahulik ja last toetav keeleõpe

Ilona poeg sai tänavu Eestis kooli ealiseks, 
kuid sobivate koolide ja kohtade arv oli 
piiratud. Nimelt ei räägi poeg veel eesti 
keelt. Ilonale on aga väga oluline, et poeg 
eesti keele selgeks saaks.

Koos Integratsiooni Sihtasutuse 
nõustajaga selgitati välja sobivad 
haridusasutused. Nii leidis Ilona oma 
pojale koha Tallinna Kunstigümnaa-
siumis. Kool võtab vastu eesti keelt 
mitte kõnelevaid lapsi, kellele õpe-
tatakse sõbralikus keskkonnas eesti 
keelt. 4. klassis minnakse täielikult 
üle eestikeelsele õppele.

Fotod: erakogu
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Praegu käib Ilona poeg esimeses klassis, 
kus suheldakse palju eesti keeles. 
Vajaduse korral kasutatakse ka inglise 
keelt, et kõik lapsed ilusti aru saaksid. 
Lastele meeldib väga, et iga päev 
mängitakse tund aega väljas. Kui poeg ei 
tahtnud Inglismaal üldse kooli minna, siis 
Eestis läheb ta sinna alati hea tujuga.

Rohkem võimalusi ennast teostada

Noore emana otsustas Ilona 
Integratsiooni Sihtasutusest tagasipöör-
duja toetust taotleda. Praegu tegeleb ta 
dokumentide koostamisega, et leeven-
dada tagasipöördumiskulusid. 

Muude toetuste taotlemisega pole naine 
jõudnud veel väga tegeleda, sest ajad on 
kiired. Nimelt hakkas ta kaks kuud tagasi 
kootsingut õppima. Ilona missioon elus 
on aidata inimestel hirmudest ja piira-
tud uskumustest vabaks saada. Näiteks 
aitaks ta hea meelega tulevikus ka teisi 
Eestisse tagasipöördujaid, kelle emakeel 
on vene keel.

Ilona tunneb, et Eesti tulevik on helge: 
kodumaale kolib tagasi palju tugevaid 
spetsialiste erinevatest valdkondadest. 
Naise sõnul on siin rohkem võimalusi end 
teostada. „Inglismaal ei olnud mul isegi 
aega, et oma unistustele mõelda – kui 
oli vaja ühte asja teha, võttis see terve 
päeva.”

Lisaks tunneb Ilona rõõmu sellest, kui 
lihtsaks on Eestis tehtud pangandus ja 
muu asjaajamine. „Inglismaal pidid käi-
ma ühest kohast teise ja lõpuks jõudsid 
ikkagi ringiga esimesse tagasi,” kirjeldab 
Ilona. Eestis on kõik digiteenuste abil liht-
saks ja loogiliseks tehtud.
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Teavitus aitab otsustada

Ilona on saadud toetuse ja abi eest väga 
tänulik. Siiski soovib ta, et tagasipöör-
dujatele tehtaks rohkem teavitustööd. 
Näiteks on Facebookis olemas välismaal 
elavate eestlaste grupid, kuhu võiks levi-
tada teavet tagasitulijatele mõetud toe-
tuste kohta. 

„Kusagil võiks olla ka nimekiri dokumen-
tidest, mida Eestisse kolides vaja läheb,” 
ütleb Ilona. Ta leiab, et kui inimesteni 
jõuab rohkem infot, tuleb ka otsus palju 
kergemini.

Teistel tagasipöördujatel soovitab Ilona 
oma sisetunnet usaldada. „Alati tasub 
avada uks, sest selle taga peituvad uued 
võimalused,” usub naine.

Persoonilugu 17



Eesti Töötukassa 

Töötukassast saad infot vabade töökoh-
tade ja ka tööturu üldise olukorra kohta. 
Samuti saad ühendust võtta karjääri-
nõustajaga. Kui registreerid end töötuks, 
on sul võimalik oma töö otsimise plaani 
konsultandiga põhjalikult arutada, vaja-
duse korral osaleda ka sobival koolitusel.

Iseseisvalt töö otsimine

Eesti suurimad tööpakkumiste 
portaalid on cvkeskus.ee ja cv.ee. 
Sinna saab lisada oma CV või seal 
lihtsalt tööpakkumisi sirvida. Ettevõtted 
ja riigiasutused avaldavad nendes 
portaalides töökuulutusi, mille seast 
saad sobivaima valida ja sellele 
kandideerida. Üha enam kasutavad 
tööpakkujad töökuulutuste avaldamiseks 
ka sotsiaalmeediavõrgustikku LinkedIn.

Töö värbamisagentuuri kaudu

Värbamisagentuuri konsultant viib töö-
otsija ja tööandja otse kokku. Värbamis-
agentuuri kasutavad ettevõtted tavaliselt 
sihtotsinguks. Kui oled oma ala tunnus-
tatud spetsialist, saada oma CV kindlasti 
ka värbamisagentuuri. Üks tuntumaid 
agentuure on Manpower.

Töö ingliskeelses keskkonnas

Eesti ärikeskkonnas tegutseb palju ette-
võtteid, kelle töökeel on inglise keel. 
Tööpakkumised ametikohtadele, kus iga-
päevatöö käib inglise keeles, leiad Work 
in Estonia lehelt.

Tööampsud

Kui soovid esialgu leida ajutist tööd, 
alusta tööampsust. Sobiva töö üheks 
päevaks, nädalaks või terveks hooajaks 
leiad Töötukassa lehelt. Tööampse saad 
teha ka töötuna arvel olles kuni kaheksa 
päeva kuus.

Vabatahtlik töö

Kui soovid vabatahtlikuna tegutseda, 
leiad selleks võimaluse Vabatahtlike 
Väravast.

Ettevõtlusega alustamine

Eestis on oma ettevõtte loomine lihtne. 
Ettevõtlusega alustamise toetust saab 
taotleda Eesti Töötukassast ja Riigi 
Tugiteenuste Keskusest. Lisainfot 
toetusvõimaluste kohta leiad riigipor-
taali alustava ettevõtja toetuste lehelt.  

Töö
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Maakondlike arenduskeskuste võrgustik 
toetab ettevõtluse arengut, pakkudes 
ettevõtjatele konsultatsioone ja koolitusi. 
Arenduskeskused aitavad koostöös ette-
võtjaga viia ellu äriidee. Nõustatakse nii 
ettevõtjaid kui ka ettevõtlusega alusta-
misest huvitatud inimesi. 

Eesti töökeskkond

• Täistöökoormus Eestis on 40 tundi 
nädalas. Kokkuleppel tööandjaga on 
võimalik töötada ka osakoormusega.

• Täiskohaga töötades on aastas 28 
puhkusepäeva.

• Eestis kulub 70% inimestel ühis-
transpordiga tööle sõitmiseks alla 30 
minuti (Euroopa Komisjoni andmed, 
2019).

• Eesti 2022. aasta II kvartali keskmine 
brutokuupalk oli 1693 eurot. 

• Eesti 2021. aasta töötuse määr oli 
6,1%.

• Kõige nõutumad ametid Eestis 2022. 
aasta aprillis on järgmised: ehitusin-
senerid, õed, logopeedid, psühho-
loogid, ehitustehnikud, üldehitajad.

Kasulikud lingid

Töötukassa:  
www.tootukassa.ee
Karjäärinõustamine:  
www.minukarjäär.ee
CVKeskus.ee:  
www.cvkeskus.ee
CV.ee:  
cv.ee
LinkedIn:  
www.linkedin.com
Töö ingliskeelses keskkonnas: 
workinestonia.com
Töötamine töötuna  
arveloleku ajal:  
www.tootukassa.ee/et/teenused/
toootsingud/ajutine-tootamine-
arveloleku-ajal
Vabatahtlike värav:  
vabatahtlikud.ee
Ettevõtlusnõustamine 
maakondlikes arenduskeskustes:  
www.arenduskeskused.ee/
teenused/ettevotjale/
Toetus alustavale ettevõtjale: 
www.eesti.ee/et/ettevotlus/
rahastamine

Foto: Rasmus Jurkatam
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Ronald (32) on näitleja, kelle 
karjäär on viinud nii Hollywoodi kui 
ka Moskvasse. Tema elu on täis 
filme, glamuuri ja reisimist. Tõelise 
rahu leidis ta aga väikesest ja 
mugavast Eestist.

Ronald sündis 1990. aastal. Ta elas 
nagu üks Tallinna poiss ikka: käis koolis, 
tegeles kujutava kunstiga ja vaatas 
vabal ajal filme. Otsustav pööre toimus 
Ronaldi elus siis, kui noormees õppis 
kaheksandas klassis. 

Ühel päeval tuli maalimistundi režissöör 
Anu Pennanen, kes kutsus noori inimesi 
Tallinnast rääkivasse filmi „Sõprus/
Družba“. Kuna Ronald oli alati filme 
armastanud, otsustas ta minna katsetele. 
Ta sai filmis ühe peaosadest ning 
stsenaariumisse kirjutati mõned lood 
tema elust.

See kogemus pani Ronaldit mõistma, et 
näitlemine on miski, millega ta oma elu 

siduda soovib. 11. klassis läks ta Vene 
Teatri draamaringi katsetele ning sai 
sisse. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 
otsustas ta minna õppima Moskva 
Kunstiteatri stuudiokooli, sest just seal 
õpetati tunnustatud näitleja ja lavastaja 
Konstantin Stanislavski süsteemi. 
Stanislavskit ja tema lähenemist on 
kiitnud sellised kuulsad näitlejad nagu 
Robert de Niro ja Meryl Streep.

Eesti on parim 
paik, kus laps saab 
kasvada
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Ronald käis stuudiokooli katsetel, kus 
konkurents oli tihe: ühele kohale kandi-
deeris rohkem kui 300 inimest. Ometi ei 
kartnud Ronald põrumist: ta teadis, et kui 
esitab oma kava hästi, tunneb seda ka 
komisjon. Ronaldil oli õigus – ta võeti kooli 
vastu. Välismaal õppimiseks sai mees 
stipendiumi ka Kultuuriminis teeriumilt.

Teatrilava jäi kitsaks

Nii kolis toona 19-aastane Ronald 2009. 
aastal Moskvasse. Bakalaureuseõpe 
kestis neli aastat, misjärel hakkas Ronald 
tööle Moskva 9. kunstiteatristuudios. 
Näitetükkidega reisiti palju: etendused 
toimusid üle kogu Venemaa, aga ka 
Euroopas. Teatritöö oli väga intensiivne 
ning Ronald peatus, et mõelda: miks oli 
ta üldse näitlejaameti valinud?

Enda sisemusse kaevudes leidis ta 
vastuse, et tegelikult tahtis ta näidelda 
filmides. Ronald hakkas vaatama 
tunnustatud kinokoolide programme 
ning leidis enda jaoks Hollywoodis asuva 
Lee Strasbergi teatri- ja filmiinstituudi. 
2018. aastal sõitiski Ronald Hollywoodi 
ning jäi rahule: filmikoolis keskenduti just 
kaamera ees näitlemisele. Kord sattus 
Ronald õppimise käigus ka Quentin 
Tarantino filmi „Ükskord Hollywoodis“ 
võtteplatsile. Ronald tõotas endale, et 
ühel päeval näitleb ka tema Tarantino 
filmis. 

Värskelt Moskvasse kolinuna oli Ronald 
aga kohtunud venelanna Valentinaga. 
Noorte suhe oli piisavalt tugev, et Ronaldi 
reisimisele vastu pidada: filmiprojektid 
viisid mehe alatasa välismaale. Igal aastal 
käis ta paar korda ka Eestis ning märkas 
alati, kui kiirelt areneb Tallinn. Ronaldi 
ja Valentina pulm toimus 2016. aastal 
Tallinna vanalinnas. Noorpaar mängis 
tihti mõttega kolida Eestisse, kuid pikalt 
oligi see vaid idee.

Noor pere vajab rahulikku keskkonda

Selle aasta alguses jäi Valentina lõpuks 
ootama nende kauaigatsetud last. See 
oli otsustav hetk: nüüd oli kindel, et 
tuleb kolida Eestisse. „Eesti on koht, kus 
tahame last kasvatada – siin on rahulik ja 
mugav,“ seletab Ronald.

Fo
to

: A
nn

e
 L

in
g

21



Persoonilugu

Teine kolimise põhjus oli see, et Eestis on 
ametlikult lubatud kodusünnitus. Ronald 
ja Valentina soovisid, et sünnitus toimuks 
loomulikus keskkonnas. Tänavu aprillis 
koliski noorpaar Tallinnasse. Kolimine oli 
lihtne, sest asju ei olnud palju – see sai 
tehtud vaid paari autosõiduga.

Ronaldil on olemas Eesti kodakondsus, 
kuid Valentinale tuli taotleda ajutine 
elamisluba. Kuna noored on ametlikult 
abielus, ei olnud see keeruline. 
Kahe kuuga oli Valentinal elamisluba 
käes. „Pärast seda oli väga lihtne 
saada tervisekindlustus ja käia 
haiglas kontrollis,“ tõdeb Ronald. 
Ta kiidab Pelgulinna Sünnitusmaja 
rasedusosakonda, kus teenindus oli kiire 
ja meeldiv.

Enne lapse sündi tuli leida ka kodu. 
Korteri otsimine võttis nõudliku maitsega 
Valentinal ja Ronaldil omajagu aega. 
Kuna Valentina on sisekujundaja, oli 
neile oluline tänapäevane arhitektuur. 
Seepärast olid paljud kohad alguses 
välistatud. Lõpuks leiti Põhja-Tallinna 
uusarenduses korter, millega noored on 
tõeliselt rahul. „Rahu, värske õhk, meri 
– just see on koht, kus last kasvatada,“ 
ütleb Ronald.

Kuuendal novembril, mis oli keset vih-
mast nädalat ootamatult päikeseline, 
sündiski perre armastatud tütar. Sünnitus 
toimus kodus ämmaemanda valvsa pilgu 
all. „Minu abikaasale oli see unelmate 
sünnitus,“ tõdeb Ronald, kes oli kogu aeg 
Valentina kõrval.
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Tulevik on kindel

Praegu naudib Valentina lapsega kodus 
olemist ega mõtle tööle mineku peale. 
Ronaldil seevastu on käsil erinevate näit-
lemisprojektide läbirääkimised. Töötu-
kassa abi pole vaja läinud, sest Ronald 
usub, et leiab ise unistuste töö. Näiteks 

on ta juba osalenud menufilmis „Kalev“ 
ning peagi linastuvates filmides „Det-
sember“, „Erik Kivisüda“ ja „Õiglane“.

Ronald räägib eesti keelt hästi, kuid 
tunneb, et pikalt välismaal elades oli 
raske keelt elus hoida. Teda aitasid iga-
aastased Eestis käigud ning siinsete 
sõpradega vestlemine. Ka Valentina 
tahab eesti keele selgeks õppida, kui laps 
on natuke suurem. Praegu aga pühendub 
noorpaar tütrega tuttavaks saamisele.

Ronald ja Valentina on oma Eesti 
eluga väga rahul. On ainult üks asi, mis 
Ronaldile muret teeb. „Siin on väga tugev 
tuul!“ naerab ta.
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Integratsiooni Sihtasutusest sai Ronald 
teada alles hiljuti tuttava kaudu. Ta 
otsustas taotleda finantstoetust ning 
praeguseks on mees osalenud telefoni 
teel konsultatsioonil. Sihtasutus andis 
talle vajalikud suunised ja abi taotluse 
koostamiseks.
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Eestis kehtib koolikohustus 
alates 7. kuni 17. eluaastani. Koha 
kodulähedases koolis või lasteaias 
tagab kohalik omavalitsus. Haridus 
on eesti keeles.

Lasteaed ja -hoid

Lasteaias käimine ei ole Eestis kohustus-
lik. 1,5–7-aastastele lastele tagab vane-
mate soovi korral lasteaiakoha kohalik 
omavalitsus. Lasteaiakoha saamiseks 
tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud 
avaldus kohalikule omavalitsusele. Kui 
vaba koht on olemas, siis võetakse laps 
vastu. Kui vaba kohta soovitud lasteaias 
ei ole, selgitatakse, kuidas taotlusega 
edasi tegeletakse. 

Põhiharidus

Põhiharidus on Eestis kohustuslik. Põhikoolis 
õpivad lapsed 1.–9. klassini. Eestisse 
kolides saab lapsevanem teha kirjaliku 
avalduse kohalikule omavalitsusele. Kohalik 
omavalitsus leiab koostöös lapsevanemaga 
lapsele sobivaima õppimisvõimaluse ning 
koostatakse õppeplaan.

Keskharidus

Keskharidus ei ole Eestis kohustuslik. 
Pärast põhihariduse omandamist on 
võimalik omandada üldkeskharidus 

gümnaasiumis või kutsekeskharidus 
kutseõppeasutuses. Õpingute kestus on 
üldjuhul kolm aastat. Õpilane otsustab 
koos kooliga, milline õppekava ja 
-vorm on õpingute jätkamiseks kõige 
sobilikum. Gümnaasiumisse astumiseks 
on vajalik põhikooli lõputunnistus. 
Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise 
üldised tingimused kehtestab haridus- 
ja teadusminister, täpsemad tingimused 
aga koolipidaja või gümnaasiumi direktor. 
Vastuvõtutingimused on kirjas kooli 
veebilehel. Tavagümnaasiumisse saab 
astuda kuni 17. aastaseks saamiseni.

Keskharidus täiskasvanueas

Täiskasvanute gümnaasiumisse saab 
õppima asuda alates 17. eluaastast, 
kui on lõpetatud põhikool. Õpe toimub 
mittestatsionaarses õppevormis, suurem 
rõhk on iseseisval tööl.

Kutsekeskharidus

Kutsekeskhariduse õppekavale õppima 
asumise tingimus on põhihariduse 
olemasolu. Alates 22. eluaastast saab 
kutsekeskhariduse õppekavale õppima 
asuda ka siis, kui ei ole põhihariduse 
tunnistust, ent õpilaskandidaadil on  
põhihariduse tasemele vastavad 
kompetentsid. Nõutavate kompetentside 
olemasolu hindab kool. 

Haridus
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Haridus

Kõrghariduse omandamine

Eestis on kõrgharidusõppesse vastuvõtu 
üldtingimus keskharidus. Kõrgkoolid 
võivad kehtestada veel oma 
vastuvõtutingimusi. Kui keskharidus on 
omandatud välisriigis, annab hinnangu 
kõrg haridusele juurdepääsu kohta 
Eesti ENIC/NARIC Keskus. Kõrgkoolis 
õppimine on üliõpilasele tasuta, kui 
õpitakse eestikeelsel õppekaval 
ja täiskoormusega, välja arvatud 
erakõrgkoolides, kus tuleb tasuda 
õppemaksu. Kui soovid alustada õpet 
eesti keeles, on võimalik peale edukat 
sisseastumist läbida tasuta üheaastane 
süvendatud eesti keele õppe programm.

Lapse eesti keele õpe

Eesti eesmärk on lõimida laps võimalikult 
kiiresti teisest keele- või kultuuriruumist 
tavaõppesse, aidata lapsel kohaneda 
Eesti koolikultuuriga, õppida eesti keelt 
ja oma emakeelt.

Keeleõppe lisatoetus

Haridus- ja Teadusministeerium pakub 
toetust üldhariduskoolide õpilaste eesti 
keele lisaõppeks.

Stipendiumiprogramm kõrg- ja 
kutsehariduse omandajatele

Haridus- ja Noorteamet pakub väliseest-
lastele eesti keele õppimiseks keeleõppe 
stipendiume. Stipendiumiga toetatakse 
eesti keele intensiivkursusel osalemist 
ühe õppeaasta jooksul.

Rajaleidja 

Rajaleidja on üle-eestiline võrgus-
tik, mis pakub tasuta õppenõusta-
mist lapsi haridusteel toetavatele 
täiskasvanutele – vanematele, 
õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Kasulikud lingid

Kvalifikatsiooni tunnustamine: www.harno.ee/arenguvoimalused-ja-
kvalifikatsioonid/valisriigi-kvalifikatsioonide-tunnustamine/akadeemiline
Rajaleidja: rajaleidja.ee
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppetoetus:  
www.hm.ee/eesti-keel-ja-voorkeeled/eesti-keel/keeleoppetoetused
Haridus- ja Noorteameti keeleõppestipendium:  
harno.ee/valiseestlaste-stipendiumiprogramm
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Vanavanaisa vaprus 
kindlustas õdede 
tuleviku
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Persoonilugu

Annabella (20) ja Ana Estefanía 
(18) sündisid Venezuelas. Noori 
naisi seob Eestiga kadunud 
vanavanaisa, kellega nad kunagi 
kohtunud ei ole. Ometi oli just tema 
see, kes aitas tüdrukutel kolida 
turvalisse ja kindla tulevikuga riiki.

Venezuela on imeilus maa, kuid seal on 
sotsialistlik kord, kontrolliv valitsus ja 
kehvad võimalused haridust saada. Õed 
ei tundnud end seal turvaliselt ega näi-
nud Venezuelas oma tulevikku. Ometi 
terendas alati pilvede tagant lootuskiir: 
nende vanavanaisa oli eestlane. See tõttu 
oli noortel naistel õigus taotleda Eesti 
kodakondsust.

Vanavanaisa Eduard jõudis Venezu-
elasse vaat et uskumatuid teid pidi. Ta 
sündis Eestis, kuid 1917. aastal taheti 
teda värvata Nõukogude sõjaväkke. 
Hirmuga põgenes Eduard kodumaalt, 
jättis maha oma pere ning ei näinud 
neid enam kunagi. Toona oli Eduard vaid 
14-aastane.

Väike Eduard kõndis jalgsi Eestist 
Hiinasse. Hiinas läks ta laevale, mille 
sihtkohta ta ei teadnud, ning randus 
pärast pikka seilamist Lõuna-Ameerikas. 
Seal seikles ta erinevates riikides, kuni 
jõudis Venezuelasse. Venezuelas mõistis 
ta, et just seal tahab ta abielluda ja pere 
luua. Selleks ajaks oli noormees saanud 
28-aastaseks.

Maha vaikitud minevik

Kahjuks suri Eduard enne, kui Annabella 
ja Ana Estefanía sündisid. Õdede ainuke 
lüli vanavanaisaga on nende vanaema 
Rosa, Eduardi tütar, kes on nüüdseks sa-
muti surnud. Vanaema oli oma perekonna 
ajaloost väga huvitatud, kuid vanavana-
isa ei tahtnud sellest kunagi rääkida.

Eduardile oli vastumeelt ka lastele eesti 
keele õpetamine. Ta kartis, et kui keegi 
saab teada, et nad on eestlased, antakse 
nad Nõukogude võimudele üles.

Ehkki Eduard ei soovinud oma kurba 
päritolu lastele pärandada, said 
Annabella ja Ana Estefanía just tänu 
temale Eesti kodakondsuse. Selleks pidid 
nad minema Eesti saatkonda USAs ja 
vanavanaisa passi abil tõendama, et neil 
on Eesti juured.

Ka pärast kodakondsuse taotlemist oli 
Eestisse kolimine endiselt vaid idee. 
Tänavu mõistsid tüdrukud lõplikult, et 
soovivad hariduse omandada väljaspool 
Venezuelat. „Ma lõpetasin küll keskkooli, 
aga tegelikult ei õpetatud meile koolis 
suurt midagi,“ kahetseb Ana Estefanía. 
Annabella ülikooliõpingud Mehhikos jäid 
pooleli koroonaaja tõttu.
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Pea ees tundmatusse

Tallinna lennujaama jõudes seisid õed 
silmitsi tundmatusega. Tüdrukud ei 
olnud siin kunagi käinud, ei rääkinud 
sõnagi eesti keelt ega teadnud mitte 
kedagi. Ainus tugipunkt oli 15 päevaks 
broneeritud öömaja, kuid sinna kohale 
jõudes selgus, et nende broneering oli 
kaduma läinud.

Nii seisid tüdrukud keset tänavat ning 
mõtlesid, mida edasi teha. Perelt abi 
küsides selgus, et neil on Eestis sugulane 
nimega Mait. Õed võtsid Maiduga 
ühendust ning tema aitas neil leida 
elamise, tutvustas Tallinna ning aitas 
Eestisse sisse elada.

Annabella ja Ana Estefanía on väga rahul 
kõigi riigiametnike tööga. Ka Integrat-
siooni Sihtasutuselt saadud juhtnöörid ja 
informatsioon on neid tohutult aidanud. 
Siiski panevad nad inimestele südamele, 
et kõik ei ole tehnoloogias nii osavad kui 
eestlased.
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Integratsiooni Sihtasutuse nõusta-
mine aitas kindlasti kaasa lõpliku 
otsuse tegemisele, kuna saadi 
rohkem infot Eestis elamise kohta. 
Videonõustamise teel said tüdrukud 
teavet Eesti kliima, inimeste ja 
töövõimaluste kohta. Selle aasta 
maikuus, juba kuu aega pärast 
otsuse tegemist, lendasidki õed 
Eestisse.

„Eestis võetakse väga iseenesestmõiste-
tavalt seda, et kõik oskavad tehnoloogiat 
kasutada,“ seletavad õed. „Meile öeldi, et 
siin on link, tehke ära need ja need asjad. 
Aga me ei teadnud isegi, mis on Smart-ID 
ja mis on digiallkiri.“

Tüdrukud üritasid terve nädala vahetuse 
oma Smart ID-d toimima saada, aga 
siis tuli appi sugulane Mait ja tegi sama 
asja ühe minutiga ära. Õed tunnevad, 
et võib-olla vajaksid Eestisse kolijad ka 
paari kursust siinsete digivõimaluste val-
las.

Ehkki kõik uus on alguses hirmutav, pea-
vad tüdrukud digitaalset arengut ka Eesti 
positiivseimaks küljeks. Venezuelas peab 
asjaajamiseks ühest kohast teise käima 
ja tundide viisi ootama. Eestis tunnevad 
nad, et riik päriselt tahab inimestele elu 
lihtsamaks teha.
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Töö ja õpingud käsikäes

Mõlemale naisele on eesti keele oskus 
väga oluline. Keeleõppega on aga seotud 
omad raskused. Näiteks registreeris 
Annabella end suvel töötukassas eesti 
keele kursustele, kuid pidi mitu kuud 
ootama, et rühm täituks. Keeleõppe 
kursustega alustas ta tänavu novembris.

Ana Estefanía ei jõua praegu eesti keele 
kursuseid võtta, sest alustas just oma 
elu esimesel töökohal. Ta töötab mängu-
esindajana ja töö on vahetustega. Praegu 
üritavad tüdrukud hakkama saada nii, et 
Annabella käib tundides kohal ja annab 
õpitu kodus õele edasi.

Annabella töötas Venezuelas kirurgia-
keskuse administraatorina. Ta sooviks 
ka Eestis sarnast tööd leida, kuid praegu 
kavatseb ta pühenduda keeleõppele.

Tulid, et jääda

Mõlemad tüdrukud näevad oma tulevikku 
Eestis. Nad tahavad väga ülikooli minna: 
Annabella jätkaks poolelijäänud äriõpin-
guid, Ana Estefanía näeb oma karjääri 
digimaailmas.

Annabellal ja Ana Estefaníal on ka väike 
vend, kes jäi neist Venezuelasse. Tüdru-
kud soovivad, et ka vend Eestisse koliks 
ja saaks võimaluse Eestis haridus oman-
dada.

Õdede sõnul on Eesti meeldivalt väike 
ja mugav. „Me tahame siin veel kaua 
elada!“ ütlevad nad kui ühest suust. 
Praegu ootavad tüdrukud põnevusega 
talve, sest on sellest varem vaid lugusid 
kuulnud. 

Fotod: erakogu
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Dokumentide taotlemine

Isikut tõendavad dokumendid on 
ID-kaart ja pass. Esmakordsel doku-
mendi taotlemisel on vaja tõendada 
oma kodakondsust. Selleks tuleb esi-
tada originaaldokument, kus on kirjas, 
et dokumendi taotleja ühel vanemal või 
vanavanemal on Eesti kodakondsus, ning 
sünnitunnistus. Vajaduse korral saab 
seda ka tellida Rahvusarhiivist.

ID-kaart

ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis elava 
Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut 
tõendav dokument. ID-kaart kehtib reisi-
dokumendina ja on digitaalne isikutuvas-
tusvahend. Lisateavet ID-kaardi kasuta-
mise kohta leiad ID-kaardi lehelt.

Pass

Eesti kodaniku pass on reisidokument, 
kuhu kantakse alates 12-eluaastast 
passiomaniku sõrmejäljed. Passi saab 
taotleda Politsei- ja Piirivalveameti 
teeninduses, kus tuleb teha foto, anda 
sõrmejäljed ja allkirjanäidis. Välismaal 
saab Eesti passi taotleda Eesti Vabariigi 
välisesinduses.

Juhiluba

Kui sinu juhiluba on välja antud 
välisriigis, tutvu nõuetega, mis on vaja 
täita juhtimis õiguse säilitamiseks või 
juhiloa uuendamiseks, Transpordiameti 
kodulehel. Sealt leiad ka ülevaate, kui 

kaua ja millistel tingimustel selles riigis 
väljastatud juhiluba Eestis kehtib ning 
kuidas seda vahetada Eesti juhiloa vastu.

Isikukood

Eestisse elama asumisel saad Eesti 
isiku koodi juhul, kui sul seda veel ei ole. 
Isikukoodi taotlemiseks tuleb kohalikku 
omavalitsusse isiklikult kohale minna. 

Digitaalne asjaajamine

Eesti on digiriik ja pea kõiki asjaajamisi 
saab teha ID-kaardiga. Kui soovid all-
kirju ja kinnitusi anda nutitelefoniga, tuleb  
registreerida Smart-ID või Mobiil-ID konto.

Eesti elu

Arstiabi

Eestis on arstiabi tasuta kõigile, 
kellel on kehtiv ravikindlustus. 
Ravikindlustus hakkab kehtima siis, 
kui asud tööle, lähed õppima või 
registreerid end töötuks. Perearsti 
saamiseks peab olema registreeritud 
elukoht. 
Perearsti nimistusse kandmine võtab 
aega. Perearstide nimekirja ja teabe 
perearsti nimistusse registreerimise 
kohta leiad Terviseameti kodulehelt 
ja riigiportaali artiklist „Arstiabi”.

Toetused

Sotsiaalkindlustusametist saad in-
fot pensionite, toetuste ja hüvitiste 
kohta, samuti lastekaitse, ohvriabi ja 
lepitusteenuse kohta.

https://www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-taeiskasvanule/taotlemine-iseteeninduses
https://www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-taeiskasvanule/taotlemine-iseteeninduses
https://www.ra.ee/
https://www.id.ee/
https://transpordiamet.ee/valisriigi-juhiluba
https://transpordiamet.ee/valisriigi-juhiluba
https://www.smart-id.com/
https://www.id.ee/en/mobile-id/
http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html
https://www.eesti.ee/et/tervis-ja-tervisekaitse/tervishoid-ja-arstiabi/arstiabi/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/


Eesti elu 

Hinnad Eestis 2022. aastal

Piim (1 liiter) ....................................................................... 0,95 €
Riis (1 kg) ............................................................................ 1,93 €
Munad (12 tk) .................................................................... 2,19 €
Juust (1 kg) ........................................................................ 9,05 €
Kanafilee (1 kg) .................................................................. 7,10 €
Õun (1 kg) ........................................................................... 1,69 €
Kartul (1 kg) ........................................................................ 0,95 €
Ühistranspordi pilet ........................................................... 1,50 €
Bensiin (1 liiter) ................................................................... 1,96 €
Lasteaiatasu (1 kuu) .......................................................... 287,06 €
Korteri kuuüür (1 tuba) Tallinna kesklinnas ..................... 663,68 €
Korteri kuuüür (3 tuba) Tallinna äärelinnas ..................... 816,13 €
Korteri ruutmeetri hind ostes (Tallinna kesklinnas) ........ 4024,72 €
Korteri ruutmeetri hind ostes (Tallinna äärelinnas) ........ 2643,55 €
Kommunaalmaksed (elekter, küte, vesi, prügivedu)  
85 m2 korteri eest kuus .................................................... 288,74 €

Andmed: Numbeo (november 2022)

Kasulikud lingid
Dokumentide taotlemine: www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-
taeiskasvanule/taotlemine-iseteeninduses
Riigiarhiiv: www.ra.ee/
Juhiloa säilitamine ja uuendamine: transpordiamet.ee/valisriigi-juhiluba
Perearsti nimistusse kandmine: www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/
perearsti-vahetamine-ja-valimine.html
Lisateave arstiabi kohta: www.eesti.ee/et/tervis-ja-tervisekaitse/tervishoid-ja-
arstiabi/arstiabi/
Sotsiaalkindlustusamet: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Riigiportaal: eesti.ee
ID-kaardi kasutamine (Smart-ID ja Mobiil-ID): www.id.ee
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https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Tallinn
https://www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-taeiskasvanule/taotlemine-iseteeninduses
https://www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-taeiskasvanule/taotlemine-iseteeninduses
https://www.ra.ee/
https://transpordiamet.ee/valisriigi-juhiluba
http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html
http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html
https://www.eesti.ee/et/tervis-ja-tervisekaitse/tervishoid-ja-arstiabi/arstiabi/
https://www.eesti.ee/et/tervis-ja-tervisekaitse/tervishoid-ja-arstiabi/arstiabi/
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee
https://eesti.ee
https://www.id.ee


Kohalik omavalitsus ehk linna- või 
vallavalitsus seisab hea paljude 
tegevuste eest, mis puudutavad 
sinu elukorraldust Eestis. Näiteks 
tegeleb kohalik omavalitsus 
järgmiste ülesannetega:

• isikukoodi registreerimine;
• elukoha registreerimine;
• lapse lasteaia- või koolikoha 

registreerimine;
• toetustaotluste vastuvõtmine ja 

hindamine.

Kohaliku omavalitsuse kontaktandmed 
leiad nende kodulehelt.

Linnavalitsused

• Haapsalu linnavalitsus
• Keila linnavalitsus
• Kohtla-Järve linnavalitsus
• Loksa linnavalitsus
• Maardu linnavalitsus
• Narva-Jõesuu linnavalitsus
• Narva linnakantselei
• Paide linnavalitsus
• Pärnu linnavalitsus
• Rakvere linnavalitsus
• Sillamäe linnavalitsus
• Tallinna linnavalitsus
• Tartu linnavalitsus
• Viljandi linnavalitsus
• Võru linnavalitsus

Lisainfo: www.eesti.ee/et/asutuste-
kontaktid/kohalikud-omavalitsused/
linnavalitsused 

Kui sinu elukoht on maapiirkonnas, 
leiad oma elukohajärgse vallavalitsuse 
kontaktinfo siit:  
www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/
kohalikudomavalitsused/vallavalitsused

Pöördumine 
kohalikku 
omavalitsusse
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https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/haapsalu-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/keila-linnavalitsus
https://www.kohtla-jarve.ee/kontaktid
https://www.loksalinn.ee/kontaktid
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/maardu-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/narva-joesuu-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/narva-linnakantselei
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/paide-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/parnu-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/rakvere-linnavalitsus
https://www.sillamae.ee/kontaktid
https://www.tallinn.ee/et/linna-asutuste-ja-tootajate-kontaktandmed
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/tartu-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/viljandi-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused/voru-linnavalitsus
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikud-omavalitsused/linnavalitsused
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikudomavalitsused/vallavalitsused
https://www.eesti.ee/et/asutuste-kontaktid/kohalikudomavalitsused/vallavalitsused


Märkmed

Tagasipöörduja 
märkmed
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