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• tasuta juriidilised konsultatsioonid lepingute osas; 

• ebaseaduslike töövõimaluste võimalikud tagajärjed; 

• nõuanded inimestele, kes lähevad välismaale tööle või õppima; 

• Euroopa Liitu ja teistesse riikidesse sissepääsu eeskirjad Eesti 

kodanikele, kodakondsuseta ja välisriigi isikutele, kes elavad Eestis; 

• kuidas vältida sattumist inimkaubanduse ohvriks; 

• valitsusväliste organisatsioonide aadressid ja telefonid välismaal, kes 

võimaldavad ohu korral konkreetset abi või annavad nõu; 

• Eestis inimkaubitsemise ennetamisega tegelevate riiklike ja 

valitsusväliste institutsioonide aadressid ja telefonid; 

• teiste riikide seadusandlus välismaalaste, migrantide, 

inimkaubitsemise teemadel;

• varjupaika suunamise korraldamine Eestis.  

Nõustamisliin +372 6607 320 töötab: 

• tööpäevadel kella 10.00-18.00; 

• Pöörduda saab lisaks kirjutades e-posti aadressile 

info@lft.ee või otsida infot www.lft.ee;

• konsultatsioone viime läbi eesti, vene ja inglise keeles ; 

• tagame nõustamise anonüümsuse ja 

konfidentsiaalsuse. 

Nõustamisliini +372 6607 320 teenus:

mailto:info@lft.ee
http://www.lft.ee/


Kliendid kokku aastate läbilõikes – 6866
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www.lft.ee IK rubriigi külastatavus
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2018 aastal KLIENTE kokku 433



Kliendid kuude kaupa
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Nõustamisliinile pöörduvate 

KLIENTIDE PROFIIL



Sugu



Vanus



Haridus



Maakond/linn kust helistatakse



Sihtriik



Kodakondsus



Suhtluskeel



Töö, mida otsitakse



Kõne sisu



Nõustamise sisu



Kanalid, mille kaudu leiti Nõustamisliini teenus



Fiktiivne abielu, 1

Õigusabi (kahtlusega 
tööalasele 

ärakasutamisele, 
pettusele), 12

Võõrtööjõu tööalane 
ärakasutamine Eestis , 

17

Tööalane 
ekspluateerimine Eestis, 

2

Kelmus, 5

2018 aasta tuvastatud juhtumid



• Ülekaalukas võõrtööjõu (enamjaolt Ukraina, kuid ka moldova, valgevenelaste, 

tadžikkide, pakistanlased) pöördumine 60%

• Meeste pöördumise osakaal on oluliselt suurenenud – 72%

• Peamiselt ehituses võõrtööjõu ärakasutamise juhtumid - 19 ettevõtte vastu 

esitatud TVK-le avaldused 33-lt isikult

• Välisriikide (eriti Ukraina) Saatkondade esindused on jaganud Nõustamisliini 

teenuse kontakti oma riigi kodanikele, võõrtöötajatest kogukonnad Eestis 

jagab aktiivselt Nõuandeliini numbrit  

• Mitmed Eestis töötanud kolmanda riigi kodanikke suunduvad edasi töötama 

Soome (renditööjõuna)

• Fiktiivsete abielude teema on endiselt aktuaalne: pöördutakse 4-5 aastat 

tagasi Iirimaal, Küprosel, Gruusias sõlmitud fiktiivsete abielude lahutamise 

küsimustega 

• www.lft.ee kodulehekülje Inimkaubanduse rubriigi külastatavus hüppeliselt 

kasvanud

Trendid, muutused, probleemid

http://www.lft.ee/


Ettevõtted (peamiselt ehitusvaldkond) taotlevad tulevasele võõrtöölisele PPA-lt loa lühiajaliseks 

töötamiseks 

• Tööleping sõlmitakse Töötajaga, mitte tööle asumise kuupäevast vaid tihti 1-1,5kuud hiljem või ei 

sõlmita seda üldse (või pärast seda kui objektidele on saabunud kontroll/reid). Töölepingu koopiat 

tihti Töötajale ei anta (Tööleping on enamjaolt eestikeelne, mille sisu Töötaja ei mõista); 

• Töötundide ja mahtude arv on oluliselt suurem kui võõrtöötajale ette nähtud (tööpäeva pikkuseks 

kujuneb 12-14h sh laupäevad). Lepitakse kokku tunni tasus 4-5 eur/h

• Tööandja lubab ületundide eest maksta, kuid kuna ületundide ametlikult ei fikseerita, siis nende 

eest ka ei maksta;

• Töötajast „vabanetakse“ 4 kuulise katseaja jooksul, sealjuures välja maksmata põhiliselt 1,5-2 (kuid 

isegi 3-4 kuu) töötasu. Asemele võetakse uus töötaja. Taolise tegevusviisiga ettevõtted võtavad 

tööjõudu peamiselt Ukrainast; 

• Esineb ohtralt palga maksmist ümbrikus, sularahas. Maksutõend näitab, et makse makstakse 

minimaalsetelt summadelt ja vaid mõni kuu.  

• Puuduvad allkirjastatud töögraafikud, palgaarvestused koos maksudega; palgalehed; palgast maha 

arvestatud teiste kulude põhjendused ja alus, palga väljamaksmise orderid;

• Tööandjad ähvardavad võõrtöölisi deporteerimisega ning tihti mõnitatakse ka rahvuse põhjal

• Võõrtöötajatele pakutavad elamistingimused Tööandja poolt on õõvastavad (lagunenud korterid, 

ilma mööblita, nt.3-toalises korteris elab kokku kuni 12 meest, igaüks maksab elamise eest kuni 

200eur-i/kuus). 

Mis toimub Eestis võõrtööjõuga?



Nõustamisliinile pöörduvate 

AMETNIKE PROFIIL



Kõne päritolu



Amet



Kõne sisu




