
  

 

 

 

Paneelarutelu: 

Sisserändajate roll Eesti tööturul ja hakkamasaamine 

COVID-19 tingimustes  
 

27. aprill, 13:30 (Zoom) 

Registreerimine: https://forms.gle/HFWMEdPQmP4sgDB56 

 

13:30 – 13:35  Sissejuhatus 

 

13:35 – 13:55  Ülevaade RITA-RÄNDE projekti tulemustest ja rändepoliitika 

   soovitustest tööturu valdkonnas 

• Raul Eamets – RITA-RÄNNE projektijuht  

 

13:55 – 15:10  Paneelarutelu 

• Ali Adil - Damak kebab, Zaiga restoran ja Jiro Jiro Sushi 

omanik 

• Nuriyan Navruzova ja Kirill Jasnov - The Kurze omanikud 

• Anet Cassandra Tanneberg - Pipedrive  

• Annika Sepp - Sotsiaalministeerium  

• Roomet Sõrmus - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda  

• Anu Viltrop - Eesti Pagulasabi 

• Inga Rebane - Eesti Töötukassa 

• Kati Madisson - Eesti Töötukassa 

 

15:10 – 15:30 Küsimuste voor ja ürituse kokkuvõte 
 

 
Eestisse sisserännanud välismaalaste arv on suurem kui väljarännanud eestlaste arv. Üha enam 

inimesi asub Eestisse töötama, õppima või jõuavad riiki pererände alusel. Aastal 2020 elas Eestis 

178 791 kolmandate riikide kodanikku (13,5% Eesti elanikkonnast). Aasta-aastalt kasvab 

ettevõtluse alusel elamisloa taotlejate arv ja Eesti idufirmades töötavate välismaalaste osakaal. 

Samas on kolmandate riikide kodanike olukord sõltuvalt töövaldkonnast kohalikul tööturul väga 

erinev. 

 

Olukord COVID-19-ga on oluliselt mõjutanud Eesti tööturgu, sealhulgas näiteks majutus- ja 

toitlustussektorit ning põllumajandussektorit, mis pakub tööd paljudele kolmandate riikide 

kodanikele. Üldine töötuse määr on tõusnud 2018. aasta lõpus 4,4%-lt 2020. aasta lõpul 7,4%-
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le. COVID-19 on avaldanud suurt mõju Eesti tööturul valitsevale olukorrale ning niigi haavatavas 

seisukorras olevate sihtgruppide hakkamasaamisele kohalikul tööturul. 

 

Arutame, kuidas COVID-19 on viimase aasta jooksul mõjutanud tööturgu ja olemasolevaid võimalusi 

- millised töövaldkonnad on pigem kaotanud ja millised pigem võitnud praegusest olukorrast. 

Mõtleme, kuidas paremini toetada haavatavamas olukorras olevaid inimesi Eesti tööturul 

hakkamasaamiseks, keskendudes sisserändajate olukorra käsitlemisele. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antud MAX DDF veebipõhise ürituse eesmärk on pakkuda informatsiooni, selgitust, koolitust ja MAXi projekti 

teemade edendamist. Üritust salvestatakse ning teatud fotod ja videoosad võivad olla avalikustatud ja 

internetis avalikult kättesaadavad nii kaua kuni täidavad üldist informatsiooni jagamise ja edastamise 

eesmärki. Registreerides üritusele ja sisenedes ürituse Zoomi keskkonda nõustub osaleja järgmiste 

tingimustega: 

- Osalejaid identifitseeriv informatsioon võib olla MAXi kui korraldaja ja teiste paneelarutelus osalejate 

poolt kuuldav, nähtav, loetav, kogutav ja kasutatav; 

- Igasugune informatsiooni jagamine ja kommunikatsioon ürituse ajal, nagu hääl, avalikud sõnumid, 

ettekanded on nähtavad ürituse osalejatele ja on salvestatud MAXi turunduse eesmärgil; 

- MAX võib edaspidi kasutada informatsiooni, mis on kättesaadav ja puudutab toimunud paneelarutelu, 

sh salvestust. MAX DDF üritusel osalejad peavad teadlikult ja ettevaatusega jagama informatsiooni, 

mis on isikuliselt seotav või on isiklik ja tundlik, kuna see info võib olla kogutud ja kasutatud teiste 

üritusel osalejate poolt. 

www.maxamif.eu, rohkem informatsiooni - Kristina Avdonina, kristina@jmk.ee 

http://www.maxamif.eu/
mailto:kristina@jmk.ee

