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Töövahenduse võimalused Ukraina sõjapõgenikele
- Online Expo

Töötukassa töövahendus Online Expo portaalis 
– alates 2. märtsist avatud. 
Hetkel üle 1100 tööpakkumise.

+ kõikide tööpakkumiste tõlked vene ja inglise 
keeles. 

+ Ukrainast saabunud inimesed saavad 
tööandjatega ühendust võtta ning uurida 
töövõimaluste kohta. 
30.3 seisuga juba üle 1500 tööst huvitatud 
inimese kontaktivõtu. https://www.onlineexpo.com/ru/rabota-dlia-ukraintcev-v-estonii/vakansii/

https://www.onlineexpo.com/ru/rabota-dlia-ukraintcev-v-estonii/vakansii/


Töövahenduse võimalused Ukraina sõjapõgenikele
- töötukassa tööpakkumiste portaal

www.tootukassa.ee

kodulehe töövahenduse portaal, hetkel pakkuda üle 8000 
töökohta üle Eesti.

+ Töökuulutuse sisestamine e-töötukassas
Kiireim viis oma tööjõu vajadusest teada anda, on lisada 
töökuulutus meie tööpakkumiste keskkonda

+ Tööpakkumiste ja tööotsijate automaatne sobitamine
Näiteks ukraina keele alusel. 
Täna B2 tasemel 1800 ukraina keele oskajat.

+ Ukraina märksõna
Kui lisada märksõna tööpakkumiste otsingusse, siis tööotsija 
saab kiirelt leida tööpakkumised, kus tööandja märku andnud 
valmidusest värvata Ukraina sõjapõgenikke.

http://www.tootukassa.ee/


Vahetud kontaktid tööotsijate ja tööandjatega

• Värbamispäevad üle Eesti -
https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/eesti-
tootukassa-aitab-leida-tood

• Üle-eestiline virtuaalne töö- ja karjäärimess –
19.-22. aprill

• Vahetud kontaktid tööotsijate ja tööandjate 
vahel

https://www.onlineexpo.com/ee/too-ja-karjaarimess/

https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/eesti-tootukassa-aitab-leida-tood
https://www.onlineexpo.com/ee/too-ja-karjaarimess/


Ajutise kaitse ja elamisloaga tööotsijatele abi töötukassalt

• Võimalus registreerida töötuna lähimas 
töötukassa esinduses.

• Registreeritud töötule on abiks nõustaja, kes 
toetab tööotsingutel.

• Tööotsingute ajal maksame töötutoetust.

• Töötutoetuse suurus on 292 eurot kuus ja seda 
on võimalik saada kuni 9 kuud. 

Informatsioon Eestis ajutise kaitse ja elamisloa saanud Ukraina tööotsijatele ja Eestis
elamisloata viibivale Ukraina tööotsijale

https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/eesti-tootukassa-aitab-leida-tood






Ukraina sõjapõgenike töölevõtmine

• Ajutise saanud kaitse töötajatele tuleb maksta töötasu 
vähemalt alammäära suuruses.

• Küsimuste korral aitavad oma pädevuse valdkondades 
Tööinspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet.

• Korduma kippuvatele küsimustele leiab tuge Tööelu 
portaalist

• NB! Kui töötaja vajab tööle asudes lisatuge

Sotsiaalkindlustusamet osutab psühhosotsiaalset
kriisiabi sõja eest põgenenud inimestele:

psühhosotsiaalse kriisiabi töötajate olemasolul 
majutuskeskustes ja vatsuvõtupunktides:

ohvriabi kriisitelefonil 116006 (+372 614 7393), mis 
pakub ööpäev läbi esmast tuge ja psühholoogilist 
esmaabi eesti, vene ja inglise keeles.
Lisaks saab vestelda veebis aadressil: www.palunabi.ee 
eesti, inglise ja vene keeles.

Tööandja saab taotleda ajutise kaitse ja elamisloaga registreeritud töötu tööle võtmisel 
töötukassalt „Minu esimene töökoht Eestis“ meetme teenuseid: 

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/minu-esimene-tookoht-eestis

https://www.tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted#kkk-tooandjatele
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/minu-esimene-tookoht-eestis


Kontaktid ja lähem info

• Töötuna arvele võetud rahvusvahelise kaitse 
saajate statistika

• Tallinnas õpetajana tööle
Saame anda Tallinnas õpetajana töötamisest huvitatud 
sõjapõgenikele Tallinna Haridusameti kontakti, kuhu 
nad saavad saata oma andmed: ukraina@haridus.ee

• Eesti Töötukassa esindused asuvad igas maakonnas.

Abi tööpakkumise sisestamisel 
Meie tööandjate konsultandid: 
tööandjate teenuste tutvustamine, 
tugi tööpakkumiste sisestamisel 
https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-
konsultantide-kontaktid

• Üldinfo
15501
info@tootukassa.ee

https://www.tootukassa.ee/et/statistika-ja-uuringud/peamised-statistilised-naitajad/rahvusvahelise-kaitse-saajad
mailto:ukraina@haridus.ee
https://www.tootukassa.ee/et/kontaktid/esindused
https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-konsultantide-kontaktid


Tänan!

Ailen Vessmann
Ailen.Vessmann@tootukassa.ee, 518 1446

Toetame töö ja töötaja leidmisel!      

mailto:Ailen.Vessmann@tootukassa.ee

