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NÄIDISPÄRINGUD KOOS VASTUSKIRJADE JA
KOMMENTAARIDEGA
Alljärgnevalt on toodud neli erinevat päringut, millele saadetud vastuseid on täiendatud
asjakohaste kommentaaridega.
Vastamisel tasub meeles pidada, et noore eest ei tasu kogu otsinguprotsessi ära teha – õigem on
suunata noor infoallikani, et ta harjuks/õpiks edaspidi iseseisvalt infot otsima.

Päring 1

Tere!
Plaanis on asuda tööle vähemalt pooleks aastaks Norrasse Bergeni linna. Sooviksin teada,
kuidas oleks võimalik õppida Norra keelt kohapeal või mis on antud sihtkohas lisaõppe
võimalused. Kas teie poolt on võimalik taotleda toetust õpingutele või kus kohast on seda
infot võimalik küsida? Hetkel oman Eesti Mereakadeemia rakenduslikku kõrgharidust
diplomiõppes - meretranspordijuht, õppekava on akrediteeritud rahvusvaheliselt, olemas ka
inglisekeelne diplom.
Tervitades Jüri Maasikas

Alusta viisaka
pöördumisega

Vastus 1
Lugupeetud Jüri Maasikas!
Korrektne on
viidata algsele
küsimusele. Siis on
vastust ka selgem
lugeda.

Saatsite Kristi Murakale küsimuse Norra keele õppimise võimaluste kohta. Uurides seda
teemat, selgus, et tasuta keeleõpet saavad Norras riigi poolt elamisluba omavad
sisserännanud. Eesti kodanikel on vaja taotleda töötamiseks Norras tööluba ja elamisluba.
Seega võib see variant Teile sobida. Rohkem infot Norras elamise ja töötamise kohta saate
Eures portaalist www.eures.ee/norra. Sealt saate lugeda kõikvõimalike asjatoimetuste

Kui sa ise
ammendavat
vastust anda ei
saa, viita teiste
spetsialistide
kontaktidele.

On soovitav saata
alati otselink
vastavale infole.

kohta, mis aitavad Teil paremini end kurssi viia oma õiguste ja kohustustega.
Soovitan Teil oma küsimusega pöörduda Eures nõustaja poole Norras, keda soovitas Eesti
Eures nõustaja. Bergenis töötab väga abivalmis inimene, nimi Olav Morensgan, tel: +47
55543320; e-mail: olav.morensgan@nav.no.
Toetust keeleõppeks välismaal tööturuameti poolt kindlasti ei ole. SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus toetusi ei jaga, meie saame toetada info leidmisel. Saadan lingi,
mis tutvustab norra keele õppimisvõimalusi www.velkommenoslo.no/english/
norwegian/norwegian_language_and_training.htm. Seal on mainitud nii tasuta
riigipoolset keeleõpet elamisloaga sisserännanutele kui muid võimalusi, mis arvatavasti on
tasulised (nt rahva(üli) -koolides). Välja pakutakse ka interneti teel keeleõppe võimalus.

Loodetavasti
Lõpeta viisaka ja
sõbraliku
kokkuvõtva lausega.

oli vastusest abi. Kui tekkis lisaküsimusi, aitan hea meelega.
Tervitades, Siiri Jõhvikas
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Päring 2
Tere. Ma kandideerisin Soome mööblitislerikoolitusele. Mind valiti välja. See on
täiskasvanutekoolitus. Alguses õpe ja pärast töö. Õpingute ajal saab E-R natuke söögiraha, kuid laupäeval ja pühapäeval ei saa mitte midagi. Seda koolitust tehakse euro
rahadega, kas tõesti on see õige, et L ja P peab näljas olema. Mulle öeldi, et ostke odavaid
makarone, et nälga ei jää. Kas on olemas mingi seadus, mis seda reguleerib? Samuti ei
oska koolitaja öelda, kui palju palka hakkab saama. Minuga tehakse Töökohase õpingu
leping. Ja ma vaatasin infolehest, et seal osaleb ka tööandja. Koolitaja ja tööandja teevad
koostööd. Kuid kui küsin palga kohta, siis ei osata midagi öelda. Siin on kirjas, et
Töökohasel õppel on kaitseaeg 4 kuud – mis see tähendab? Ma tean, et tööleping on
katseajaga. Kas mul on õigus küsida tööandja poolt kollektiivlepingut näha? Töö hakkab
olema umbes 400 km Eestist. Mulle ei osata öelda töögraafikut. Kuidas ma hakkan siis
Eestis käima, võibolla ma ei saagi käia, pean seal elama seni. Kuid mul on kodus rase
naine ja sellisel juhul mulle see ei sobigi. Kuidas ma saan sellist pakkumist vastu võtta, kui
ma ei tea, kas ma saan Eestis käia või ei, samuti ei tea täpselt, palju palka saan? Mulle
tundub see asi kahtlane! Tahetakse Eestist imeodavaid töölisi. Palun vastake mu
küsimustele!
Lugupidamisega, Marko Muulakas

Vastus 2
Tere!
Sain Teie kirja kätte. Vastamiseks pean konsulteerima teiste spetsialistidega. Vastan Teile
esimesel võimalusel.
Parimate soovidega Siiri Jõhvikas

Tere taas!
Vastuseks Teie päringule saan edastada nii EURES nõustaja kui Soome Tööturu
Infokeskuse vastuse.
*Õpingute ajal saab E-R natuke söögiraha, kuid laupäev ja pühapäev ei saa mitte
midagi....Kas on olemas mingi seadus, mis seda reguleerib? - Kahjuks ei leidnud
EURES nõustaja seadust Soome täiskasvanute koolituse Euroopa Liidu projektide kohta.
Eesti tööturukoolituste põhjal võib öelda, et stipendiumi makstaksegi ainult koolitusel

Selle päringu puhul
konsulteeris
infospetsialist ka
karjäärinõustajaga, kuna päringust
tuli välja abiküsija
vajadus psühholoogilise toetuse
järele.
Kuna on tegemist
keerulise päringuga,
mis vajab rohkem
taustauurimist ja
pöördumist välismaal
töötamise alal
asjatundja poole,
võiks saata esimese
vastuskirjana sellise
vastuse. Siis klient
teab, et kiri on
kohale jõudnud.
Viide, milliste
spetsialistide abi on
vastuse leidmisel
kasutatud. Kui
nendest spetsialistidest hiljem enam
juttu ei tule, siis on
see oluline info,
kuhu võiks veel
pöörduda.

osaletud tundide eest, isegi mitte päevade eest. Tõenäoliselt Soomes sama süsteem.
Täiskasvanute koolitusreeglid Soomes leiate siit: www.xxx.xxx (otselink)
*Töökohasel õppel on kaitseaeg 4 kuud – mis see tähendab? - Äkki on tegemist siiski
katseajaga, mis Soomes on samuti maksimaalselt 4 kuud, kui töölepingus ei ole märgitud
lühemat aega. Kaitseajast ei ole isiklikult kuulnud.

Päringule vastates
võib kasutada
tsitaate päringust.
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*Kas mul on õigus küsida tööandja poolt kollektiivlepingut näha? - Jah, kindlasti võib
töövõtja seda küsida.
*Mulle ei osata öelda töögraafikut. ... ei tea täpselt palju palka saan - Tööaeg ning
töötasu peavad olema kajastatud sõlmitavas töölepingus.
Kokkuvõtteks: Soome töö- ja tööohutuse seadusandlus laieneb samamoodi kõikidele Soome
tööandja teenistuses olevatele isikutele sõltumata sellest, mis maa kodanikud nad on, s.t. ka
eestlastele.
Tööandja ja töötaja vahelises töölepingus peavad olema ära toodud kõik töösuhte tingimused:
tööandja/ettevõtte nimi, töötaja nimi, millise töö kohta on leping tehtud, töö algusaeg,
tööperioodi pikkus, töölepingu lõpetamisest etteteatamise aeg, katseaeg, töötasu, tööaeg.
Leping olgu soovitavalt kirjalik. Enamikel ametialadel määrab kollektiivleping töötasu ja
muude töötingimuste minimaaltaseme. Kollektiivlepingujärgne töötasu suurus sõltub töötaja
kvalifikatsiooni kategooriast ja töökoha asukohast. Eelnev info on pärit Soome töökaitseameti
kodulehelt: www.tyosuojelu.fi/fi/tootaminesoomes.
Soome tööturuameti kodulehel on eestikeelne info välismaalaste töötamise kohta
www.xxx.xxx (otselink)
Üldiselt peaksite siiski ise läbi rääkima koolitajaga ja tööandjaga. Kuna töövõtjana on Teil
samad õigused soomlastega, siis kindlasti ei ole tööandja huvi siin odava tööjõu järele. Alati
on võimalik pöörduda ka töökaitse inspektori poole. Mul on olemas Uusimaa piirkonna
tööinspektori kontakt, kes muuseas on ka eestlanna, nimi Mari Pohl ja tel. +358 1234567.
Töökaitsealast infot saate lugeda aadressil: www.xxx.xxx (otselink) ja Soome
Tööministeeriumi koduleheküljel: www.xxx.xxx (otselink)
Viide päringus
esitatud info
lünklikkusele,
mistõttu ei saa
täielikku vastust
anda. Puuduv info
tuleb üle küsida.

Õppimisvõimaluste ja rahastamisega seonduv: www.xxx.xxx (otselink)
Töötasud on määratud oma eriala kollektiivlepingus. Kõik kollektiivlepingud leiate aadressil:
www.xxx.xxx (otselink)
Täpsemaid vastuseid ei saa kahjuks anda, kuna pole teada, kas olite koolitusele minnes töötu,
kuidas Te sinna koolitusele läksite, kas Te kavatsete Soome elama asuda jne... Küsimuste
tekkimisel pöörduge Soome Tööturu Infokeskusesse isiklikult või helistada tel. 6123456
Loodetavasti saite vastusest abi ja teate, kuhu edasi pöörduda, kui soovite lisainfot.
Lugupidamisega, Siiri Jõhvikas
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Päring 3
Tere!
Olen gümnasist ja sooviksin saada ajakirjanikuks. Millistes õppeasutustes ma saaksin selleks
vajaliku hariduse?
Tervitades, Mari

Vastus 3
Tere, Mari! Aitäh, et pöördusid oma küsimusega Rajaleidja poole ning rõõm kuulda, et oled
välja mõelnud selle, mis suunal edasi minna.
Ajakirjandust saab õppida Eestis: Tartu Ülikoolis. Loe edasi: www.xxx.xxx(otselink)
Tallinna Ülikooli Balti Meedia ja Filmikoolis (õpe on inglise keeles).Loe edasi: www.xxx.xxx
(otselink)

Too välja aspektid,
millega noor saab
ennast juba praegu
ette valmistada
vastavale erialale
sisseastumiseks.

Ajakirjaniku ameti kohta soovitan lugeda Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist: Loe
edasi: www.xxx.xxx (otselink). Antud kirjelduse juures on ära toodud ajakirjaniku töö sisu,
töötingimused, nõuded tervisele, milliseid teadmisi, oskusi vaja on, millised on nõuded
haridusele ja väljaõppevõimalused, millised on karjäärivõimalused ja tulevikuväljavaated,
sissetulek ja soodustused ning palju muud.
Praegusel hetkel soovitan Sul aktiivselt tegeleda erinevate artiklite kirjutamisega, sest
tavaliselt vaadatakse ja arvestatakse sisseastumisel kindlasti varasemaid avaldatud töid.
Kirjuta midagi koolilehte, oma kohaliku omavalitsuse lehte või maakonnalehte. Soovitan
kontakteeruda ka mitmete noortelehtedega ning küsida nende käest, kas vajavad abikäsi.
Näiteks noorteleht TundRuudus või Õpilasleht Loe edasi: www.xxx.xxx (otselink) ja
www.xxx.xxx (otselink)
Loodan, et mu vastusest oli abi. Kui miski jäi arusaamatuks, siis küsi julgesti lisa! Edu
ajakirjanikuks saamisel.
Tervitades, Siiri Jõhvikas

Päringule vastates
ära paku vaid
kasulikke linke, mis
konkreetselt vastavad küsimusele,
vaid võimalusel
viita ka lisainfole,
mille kohta
abivajaja ehk ei
osanudki küsida.

36

Päring 4

Tere, mul on tekkinud selline küsimus, kus koolides Tallinnas saaksin õppida medõeks? Äkki te
saaksite anda mulle koolide nimed ja aadressid ja kui kulukas see on?
Liina

Vastus 4
Lisa võimalusel
endapoolne kommentaar lisainfoga,
mitte ära piirdu
vaid linkidega, kust
abiküsija peab ise
kõik välja uurima.

Tere, Liina!
Aitäh, et pöördusid oma küsimusega Rajaleidja poole.
Medõeks saab Eestis õppida Tallinnas ja Tartus - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Seal õppimiseks
on Sul vaja keskharidust. Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud. Loe lähemalt: ttp://ttk.ee/?id=160652
Paraku on sinna selleaastane vastuvõtt lõppenud. Küll aga käib hetkel veel hooldustöötaja
vastuvõtt. Vaata lähemalt: www.xxx.xxx (otselink)
Kõrgkoolis on võimalik õppida riigieelarvelisel õppekohal (RE) s.o. riikliku koolitustellimuse
alusel moodustatud õppekoht, kus õppijatele osutatavate haridusteenuste kulud kaetakse
riigieelarvest eraldatud vahenditega ja riigieelarvevälisel õppekohal (REV) s.o. väljaspool
riiklikku koolitustellimust moodustatud õppekoht, kus õppijale osutatavate haridusteenuste
eest tasub füüsiline või juriidiline isik. Riigieelarveväliste õppetasude kohta vaata siit:
www.xxx.xxx (otselink)
Kui miski jäi segaseks, siis küsi julgesti veel!
Edu õpingutel!
Tervitades, Siiri Jõhvikas

