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Uurimuses osalejate taust

• Uurimus viid läbi ajavahemikus 01-

08´2003

• Uurimuses osales kokku 530 noort, 

kolmes erinevas regioonis (Põhja-Eesti, 

Ida-Eesti ja Lõuna-Eesti)

• Uuringus osalejatest 61% olid neiud, 66% 

vene ja 34% eesti keelt kõnelevad

• Keskmine vanus oli 18,7 (13-27 aastased)

• Keskmine haridustase oli 11.3 



Uuringu analüüsis selgus, et enamus noori 

soovivad töötada välisriikides ja ei tunneta 

mingit inimkaubitsemise ohtu.

• 77% vastanutest näitasid üles huvi töötada 

välismaal kui neil tekib selleks võimalus;

• 13% oli juba kindel plaan 6 kuu jooksul 

sõita välismaale tööle;

Uurimuse tulemused



• Enamus noori (91%) olid kuulnud midagi 

inimkaubitsemisest ja 85% arvasid, et see 

on tõsine probleem;

• Vähem kui pooled (49%) uskusid, et see 

probleem on Eestis ja ainult 44% uskusid, 

et nendega võiks juhtuda midagi halba 

välismaale sõites.

Uurimuse tulemused



Mis vanuses minnakse ja kuhu?

Selgus ka see, et noored lähevad tööle välismaale 

üpris noores eas

Vastanutest 7% (61% olid neiud ja 39% noormehed) olid

juba töötanud varem kuskil välisriigis.

Sihtriigid, kuhu oli sõidetud:

• Venemaa 16%

• USA 16%

• Saksamaa 11%

• Soome 11%

Töötamise aeg oli 2 kuni 12 kuuni 



Töölemineku põhjused ja infoallikad

Huvitavaks kujunes fakt, et:

• 43% noortest, kes olid töötanud välismaal olid 
nooremad, kui 18 aastat.

• 14% olid kas 14 või nooremad kui esmakordselt sõitsid 
välisriiki tööle 

Tööle mindi erinevatel põhjustel:

• 55% oli soov teenida rohkem raha

• 39% õppida võõrkeelt ja teise maa kultuuri

• 45% noortest olid töövõimalusest kuulnud oma sõbralt 
või lähisugulaselt 16% mõne teise soovitaja käest 13% 
ajalehe ja ajakirjanduse kaudu. 



Mida EI tehta enne välismaale minekut

• 97% EI leppinud kokku hädasignaalis

• 81% EI jätnud koopiat oma lepingust koju

• 58% EI jätnud koju passist koopiat

• 48% EI kontrollinud tööd pakkunud agentuuri

• 37% EI jätnud kodustele tööandja nime ja 
kontakttelefoni

• 29% EI lugenud läbi lepingut või ei omanud üldse 
töölepingut

• 28% EI küsinud nõu lepingu kohta

• 22% EI saanud lepingut, isegi kui nad küsisid seda

• 13% EI jätnud sugulastele kontakte kus ta välismaal 
viibib



Kellena töötati välismaal?

Enamik noori, kes olid plaaninud välismaale 

sõita näiteks 8 kuuks, töötasid seal lõpuks 3 

kuud. 

19% töötasid lapsehoidjana, 21% töölisena, 11% 

ehitustöölisena, 11% noortest ütlesid, et 

kohale jõudes ootas neid hoopis teist tüüpi 

töö kui nad olid algselt planeerinud ja 

oodanud. 



Esinenud probleemid

• 29% välismaal töötajatest ütlesid, et nende 
töötingimused ei olnud turvalised

• 23% polnud ligipääsu meditsiinilisele abile

• 9% ei võimaldatud töölt lahkuda kui nad seda 
soovisid

• 6% vastanuilt võeti ära pass

• 20% olid oma tööandjale võlgu reisikulude 
eest

• 27% lõppes otsa raha

• 18% ei makstud nende töö eest

• 9% ei olnud kohta kus elada



Probleemide tekkimisel vähem kui 

pooled vastanuist pöördusid 

kohalike võimude poole.


