
Rahvusvahelise kaitse saajate (edas pidi kaitse 
saa jate) integ rat sioon on täna päe val üks pea misi 
Euroopa Liidu ja liik mes rii kide (edas pidi LR) ees 
seis vaid välja kut seid. Kui seni on pea rõhk olnud 
kol man date rii kide koda nike integ rat sioonil üldi selt, 
ase ta vad vii maste aas tate jook sul lae ku nud enne
ole ma tult suu red rahvusvahelise kaitse taotluste 
arvud, koos kõr gema taot luste rahul da mise mää
raga, kaitse saa jate integ rat siooni polii ti li ses tege
vus kavas esi kohale. Integratsioon on mitme tahuline 
protsess. Juurde pääs töö turule ja sel les osa le mine on 
vaid üks selle pal ju dest mõõt me test. Kaitse saa jate 
sei su ko hast on see aga pea mine võt me kü si mus. 
Samuti on see olu line kaitse saa jaid vas tu võt vate 
ühis kon dade jaoks. Rii kide valit suste seisu kohast 
vähen dab kaitse saa jate osa le mine töö tu rul sot siaal
hoo le kande süs teemi kulu sid. Veelgi olu li sem on, 
et kogu EL is ela nik konna vana ne mise ja töö turu 
struk tuur sete puu du jää kide suu re nemise olu kor
ras pea vad LR d suutma kasu tada opti maal selt oma 
ter ri too riu mil ole mas ole vat töö jõudu.

Euroopa rän de võr gus tiku 2015. aasta uuringu  
„Rah vus va he lise või huma ni taar kaitse saa jate 
integ rat sioon töö tu rule – ELi polii tika ja head tavad“ 
üld ees märk ongi ana lüü sida LR de1 rah vus va he lise 
või huma ni taar kaitse saa jate töö tu rule integ ree ru
mist liht sus ta vaid tava sid. Uurin gus kaar dis ta takse 
LR de
i) kaitse saa jate töö tu rule juur de pääsu õigusi nii 

õigus ak ti des kui prak ti kas,
ii) töö alaste toe tus meet mete kät te saa da vust kaitse 

saa jate jaoks ning
iii) häid tava sid ja takis tusi kaitse saa jate töö tu rule 

juur de pääsu loo mi sel ja seal osa le mi sel.

1 Uuringus osales 24 ERV riikliku kontaktpunkti (Austria, 
Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, 
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, 
Prantsus maa, Rootsi, Saksamaa, Slovaki Vabariik, Sloveenia, 
Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik), vt http://bit.
ly/2esPq3E.

Statistiline ülevaade rahvus
vahelise kaitse saajatest ELis ja 
nende osalemisest tööturul

ELis on rah vus va he lise kaitse taot luste arv vii mas
tel aas ta tel mär ki mis väär selt kas va nud (joo nis 1). 
Esmaste taot le jate arv oli suu rim ees kätt 2015. aas tal, 
kui esi tati enam kui 1,2 mil jon it taot lust, mis on kaks 
korda roh kem kui 2014. aas tal (562 680 esmast taot
lust). Samuti on vii mas tel aas ta tel olu li selt kas va nud  
rah vus va he lise kaitse taot luste heaks kiit mise määr 
(joonis 2), ula tudes 2015. aas tal kogu ELis kokku 
52%ni, mis on eel kõige seo tud Süü riast (96%), Iraa
gist (87%), Erit reast (84%) ja Afga nis ta nist (70%) pärit 
taot le jate kõrge heaks kiit mise mää raga 2015. aas tal.

Tööturule juurdepääsu ja seal osalemise seisu
kohast on eri line täht sus ka rah vus va he lise kaitse 
saa jate vanu sel. Võr rel des vanu se lisi näi ta jaid (joo
nis 3) sel gub, et val dav ena mik (51%) taot le ja test, 
kel lele anti aja vahe mi kul 2010–2015 rah vus va he line 
kaitse, kuu lu vad vanu se ka te goo riasse 18–34, st nad 
on aktiiv ses töö eas ja seega on nad ELi töö turu 
jaoks väga olu li sed.

Kaitse saa jate töö turul osa le mist käsit lev sta tis
tika EL is on kah juks kesine ja empii ri lisi uurin guid 
on teh tud väga vähe. 2014. aasta Euroopa töö jõu
uuringu eri kü si mus tik näi tab, et kaitse saa jate 
osa le mine töö tu rul jääb üldi selt teiste sis se rän daja 
rüh made töö tu rul osa le mi sest mõne võrra maha.2  
Nagu sel gub (joo nis 4), et pärast neljaaas tast või 
lühe mat rii gis ela mist oli rah vus va he lise kaitse 
saa jate töö hõive määr 27%, samuti oli madal pere
rände põh justel sisse rän da jate töö hõive määr (31%). 
Samas tõu seb nende mõlema kate goor ia töö hõive 
määr aja jook sul siiski järkjärgult ja 20+aas tase 
riigis ela mise järel muu tub töö hõive määr teiste 
sisse rän da jate kate goo ria tega võr rel des pea aegu 
samaks. Seega uurin gud näi ta vad, et kaitse saa ja tel 
kulub töö tu rule integ ree ru mi seks kauem aega kui 
sis se rän da ja tel, kes on riiki sise ne nud töö ta mise või 
õppi mi sega seo tud põh jus tel.

2 Labour market integration of refugees: strategies and good 
practices („Pagulaste integratsioon tööturule: strateegiad ja 
head tavad”), märts 2016.
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Mis puutub kaitse saa jate töö- ja kutse alas-
tesse oskus tesse, siis on kät te saa da vaid and meid 
vähe ja üldisi järel dusi teha ei saa. ÜRO Pagu laste 
Ülem vo li niku Ameti hil ju ti sest uurin gust näh tub, 
et Kree kasse saa bu vad Süü ria põge ni kud on väga 
hari tud.3 Sama kin ni tati ka Euroopa Majan dus ja 
Sot siaal ko mi tee hil ju ti sel üri tu sel Rah vus va he lise 
Mig rat sioo ni or ga ni sat siooni (IOM) esin daja poolt.4 
Siiski osu ta vad Euroopa sot siaal uurin gust saa dud 
and med, et Afga nis ta nist, Iraa nist, Iraa gist, Süü riast, 
Somaa liast, Erit reast pärit sisse rän da jad (majan dus
li kel ees mär ki del saa bu vaid sis se rän da jaid, rah vus
vahe lise kaitse  taot le jaid ja vas tu võe tud pagu lasi 
eris ta mata) on kesk mi selt vähem hari tud kui EL 
põlis rah vas tik või muud sisse rän da jad.5 Hil ju ti ses 
OECD aru andes rõhu ta takse, et koda kond su sest 
ole ne valt on kaitse saa jate hari dus li kus taus tas 
suu red eri ne vu sed. Näi teks oli 40%l 2014. aas tal 
saa bu nud Süü ria koda ni kest vähe malt kesk ha ri dus,  
kus juu res afgaa nide hul gas oli see osa kaal vaid 20% 
ja erit rea laste hul gas 10%.6 Aru andes rõhu ta takse, 
et nii su gu sed suu red eri ne vus  ed hari dus ta se me
tes on pal jude LR de integ rat sioo ni süs tee  mi dele 
lisa prob leem. 

Belgias tehtud uuring, mis hõl mas neljaaas tast 
perioodi,7 näi tas, et 13% 4869st küsit le tud kaitse 
saa jast olid nende kaitse sei sundi tun nus ta mise ajal 
majan dus li kult aktiiv sed.8 Nelja aasta pärast kas vas 
aga töö tu rul aktiiv sete kaitse saa jate osa kaal 42%ni. 
Samal ajal lan ges töö tuse määr, mis oli  nüüd ainult 
13%. Madal maa des teh tud uurin gus9 tuuakse esile, 
et umbes 25%l kaitse saa ja test on kaks aastat pärast 
kaitse saa mist täis töö ajaga töö koht, samal ajal kui 5 
aasta pärast oli töö koht umbes pool tel kaitse saa ja
test ja 15 aasta pärast tõu sis kaitse saa jate töö hõive 
määr juba 56%ni.

Ülal toodu näi tab, et kol man date rii kide koda
ni kega võr rel des vaja vad kaitse saa jad töö tu ruga 
koha ne mi seks roh kem aega. Samas, kui neile või
mal da takse pii sa valt aega ja tuge vaid toe tus meet
meid, vähe neb kol man date rii kide koda nike ja kaitse 
saa jate vahe line lõhe ning integ rat sioon töö tu rule 

3 Vt Euroopa Parlamendi uuring (2016) „Labour Market Integra-
tion of Refugees: Strategies and Good Practices („Pagulaste 
integratsioon tööturule: strateegiad ja head tavad”), lk 26.

4 IOMi esindaja ettekanne Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee pagulaste tööturule integreerimise teemalisel kuulamisel 
22. veebruaril 2016.

5 Euroopa Parlament (2016) „Labour Market Integration of Refu-
gees: strategies and good practices” („Pagulaste integratsioon 
tööturule: strateegiad ja head tavad”).

6 OECD, Making integration work („Integratsiooni toimimapa-
nek”), jaanuar 2016, lk 10.

7 Rea A., Wets J., The Long and Winding Road to Employment, An 
analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and 
Refugees in Belgium, Academia Press, 2014.

8 Mõiste „majanduslikult aktiivsed isikud” viitab nii töötavatele 
kui ka tööd otsivatele inimestele.

9 WRR, SCP, WODC (2015) ‘Geen tijd verliezen. Van opvang naar 
integratie van asielmigranten’ („Ära kaota aega. Varjupaika 
taotlevate rändajate vastuvõtust integratsioonini”), lk 10–11.

Joonis 1. Esmaste rahvusvahelise kaitse taotluste arv EL 28s, perioodil 2010–2015. 
Allikas: Eurostat, 7. aprill 2016. a väljavõte
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Joonis 2. Positiivsete otsuste osakaal kõigist esimese astme otsustest EL 28s, 
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Joonis 3.Positiivse otsuse saanud isikute vanuseline jaotus EL28s, perioodil 
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muu tub edu ka maks. Ülal too dud näi ted rõhu tavad, 
kui suur täht sus on kaitse saa ja tele töö alaste toe
tus meet mete pak ku mine töö turule juur de pääsu 
taga mi sel.

Rahvusvahelise kaitse saajate töö
turule juurdepääsu õiguslik taust 
ning praktika EL liikmesriikides

ELi tasan dil on kaitse saa jate „kohene“ sea dus lik 
õigus saada juur de pääs LR de töö tu rule sätes ta tud 
uuesti sõnas ta tud mii ni mum nõuete direk tiivi10 
artikli 26 lõi kes 1. Artikli 26 lõi kega 2 kohus ta takse 
LRe tagama, et kaitse saa ja tel oleks koda ni kega 
sama väär se tel tin gi mus tel juur de pääs töö hõi vega 
seo tud toe tus meet me tele. Artik liga 34 kohus ta takse 
LRe andma kaitse saa ja tele juur de pääs integ rat
sioo ni prog ram mi dele, arves ta des seal juu res „kaitse 
saa jate eri vaja dus tega”. Samas artikli 26 lõige 2 ja 
viide „kaitse saa jate eri va ja dus tele” lisati uuesti 
sõnas ta tud direk tiivi esi mest korda, tun nis ta des, 
et kaitse saa jad sei sa vad töö tu rule juur de pää sul 
sil mitsi pal jude prob lee mi dega. Kuigi õigus saada 
juur de pääs töö tu rule on direk tii viga ühe mõt te li
selt sätes ta tud, jäe takse LR dele töö hõi ve ga seo tud 
toe tus meet mete kor ral da mi ses, lii gis ja sisus palju 
tegut se mis ruumi. Selle tule mu sena või vad kaitse 
saa jate töö tu rule integ ree r i mise tavad liik mes rii giti 
olu li selt eri neda.

Nagu ees pool nime ta tud, tuleb kaitse saa ja tele 
tagada „kohene ligi pääs“ töö tu rule, kuid prak ti kas 
tuleb sel leks kõi ge pealt täita tea ta vaid eel tin gi musi. 
Näiteks nõua vad kõik LRid (v.a Hor vaa tia) kaitse 
saa ja telt elamis loa ole mas olu, samal ajal kui osa riike 
nõuab eraldi veel ka töö luba (AT (huma ni taar kaitse 
saa ja telt), BE (täien dava kaitse saa ja telt), ES, MT, SE). 

Lisaks eel nime ta tud eel tin gi mus tele koh ta
vad kaitse saa jad töö tu rule juur de pää sul ka muid 
prak ti lisi takis tusi, mis tule ne vad nende eri li sest 
olu kor rast – eel kõige psüh ho loo gi line ja keha line 
kur na tus, kva li fi kat siooni tõen da vate doku men tide 
puu du mine, sot siaal võr gus tiku puu du mine, madal 
hari dus tase, vas tu võtva ühis konna võõ ra vae nu lik 
suh tu mine, vähene kee le oskus jne. Selle tule mu sena 
on kaitse saa jad muude sisse rän da jate kate goo riate 
ning vas tu võtva riigi koda ni kega võr rel des töö turule 
juur de pää sul eba sood samas olu kor ras.

10 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/95/EL, 13. 
detsember 2011, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate 
riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, 
et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid 
pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vas-
tavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule 
(uuesti sõnastatud).

Liikmesriikide peamised 
meetmed kaitse saajate 
integreerimisel töö turule

Ole ne mata kasu ta tud mee to dist ja vahen di test hõl
ma vad kõigi kaitse saa jate töö turule integ ree ri mise 
polii tika pea mi sed meet med ena masti järg mist: 
 keeleõpet; 
 koha ne mis kur su seid (anna vad teavet riigi väär

tuste, ins ti tut sioo nide ja sealse elu laadi kohta); 
 juurdepääsu riiklikele töö hõi ve tee nus tele/hari

du sele (nt regist ree rimine töö turu ame tis, teabe 
and mine vabade töö koh tade kohta, või ma lus 
osa leda kut se koo li tus tel).

Mõned LRid nime ta sid oma kaitse saa ja tele 
suu na tud töö tu rule integ ree ri mise polii tika olu liste 
ele men ti dena veel järg misi meet meid: 
 abistamine kutse kvalifikatsioo ni dele tun nus tuse 

taot le mi sel (nt AT, ES, NL, SK, SE, UK);
 tööalane nõus ta mine (nt AT, BE, BG, CZ, DE, 

EE, EL, ES, MT, NL, SK, SE, UK);
 majutusalane nõus ta mine (nt BE, AT, CZ, EE, ES, 

FI, FR, IE, IT, LU, LT, MT, NL, SK, SI, SE, UK); 
 mini maalse sissetulekutoetuse meetmed (nt EE, 

ES, FI, IE, LU, LT, MT, NL, SI, SE, UK);
 juurdepääs õpipoisiõppele/prak ti ka koh ta dele 

(AT, EE, ES, SE); 
 koolitus sotsiaalsete ja kutsealaste põhioskuste 

alal (nt EE, LT, LV, SE); 
 võimalike tööandjate otsimine (nt EE, ES, SE);
 toetused/stipendiumid hari du sele ja koo li tu sele 

juurde  pääsu liht sus ta mi seks (nt ES);
 orientatsioon tööturul (nt NL).

Kui kõigis LRides vastutavad tööturule integ
ree ri mise polii tika raken da mise eest kas täie li kult 
või osa li selt riigi tasandi ameti asu tu sed, siis Bel gias 
on see riik li kult detsent ra li see ri tud ning koor di
nee ri tud piir kond li kul tasan dil. Samas on kõik 
uurin gus osa le nud rii gid mär ki nud, et vähem täh tis 
roll pole ka kol man da tel isi ku tel nagu töö turu asu
tu sed, ette võt jad, kiri kud, rah vus vahe li sed orga
ni sat sioonid (IOM, UNHCR jt), kui valit sus väli sed 
orga ni sat sioo nid.

Keeleõpe

Kuigi kõik LRid (v.a Hor vaa tia, kus see on alles 
välja töö ta mise järgus) tee vad kaitse saa ja tele kätte
saa da vaks min gis vor mis kee le õppe, eri ne vad 
liik mes rii giti keele õppe kätte saa da vuse ula tus ja 
sobi vus kaitse saa ja tele ning pakutavate tundide arv.
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Keeleõppe takistused

Keele õp pega seo tud kulud, mis või vad sisal dada 
õppe ku lu sid, kuid ka kaud seid kulu sid, nagu sõidu 
ja laste hoiu kulud, ei või malda sageli kaitse saa ja tel 
kur sus tel osa leda (nagu rõhu tas nt UK). Asja olu, et 
mõned kaitse saa jad on vähem hari tud või ei ole 
üldse for maal set hari dust saa nud, on kir ja os ka ma
tud või ei ole har ju nud Euroopa õpe ta mis stii liga, 
võib samuti takis tada kur sus tel osa le mist või keele 
tõhu sat õppi mist. Nii on näiteks Root sis kät te saa da
vad kirja oska ma tu tele kohan da tud keele kur su sed. 
Ka Soome pakub koo li tusi, mis on kohan da tud 
kir ja oska ma tu tele õppi ja tele ja neile, kel lele ladina 
tähes tik on võõ ras. Nagu kin ni ta sid mit med LR id (nt 
NL), võib juur de pääs kur su sele olla eriti kee ru line 
nais soost rah vus va he lise kaitse saa ja tele, kel lel on 
suu rema tõe näo su sega laste hool da mise kohus
tu sed, õppi mine võib olla nende jaoks takis ta tud 
kul tuu ri lis tel põh jus tel, samuti on nad suu rema 
tõe näo su sega kirja oska ma tud. Lisaks mär ki sid 
Belgia, Prant sus maa, Iiri maa, Läti ja Madal maad, 
et paku ta vad mada lama taseme kee le kur su sed 
(nt ainult A1tase), ei pruugi kaitse saa jate integ
rat siooni töö tu rule ja ühis konda pii sa valt toe tada. 
Hea prak ti kana mär kis Aust ria, et neil paku takse 
ka B1 ja kõr gema taseme kur susi.

Keeleõppe head tavad

Kui keele õpe on seo tud töö tu rul osa le mi sega, võib 
see suu ren dada tõe näo sust, et keele õppi mine toe tab 
töö hõi vet. Aust rias, Bel gias, Prant sus maal, Root sis, 
Sak sa maal ja Soo mes on ellu vii dud eri pro jekte 
või paku takse kur susi, mis ühen da vad kee le õppe 
tea tud vor mis eri alase arengu toe ta mi sega. Ühend
kuning rii gis näi tas hin da mine, et kee le kur suste sihid 
saa vu ta takse eriti edu kalt siis, kui neid kom bi nee ri
takse sot siaal sete kom po nen ti dega, nagu rei sid või 
muud kul tuu ri sünd mu sed.

Kohanemiskursused

Mitmes LRis (BE, DE, EE, FR, LU, NL, SE, SI) on 
koha ne mis kur su sed riik like integ rat siooni prog
ram mide pea mine kom po nent ja seega on need 
teh tud kät te saa da vaks kõi gile rah vus va he lise kaitse 
saa ja tele. Teis tes LR ides (AT, BG, CY, EL, HU, LT, SK) 
paku takse koha ne mis kur susi ainult pro jek ti põ hi
selt ja see tõttu ei ole need tin gi mata kõi gile kaitse 
saa ja tele kät te saa da vad.

Kohanemis kursuste teemad ja rõhu ase tus eri ne
vad liik mes rii giti ja need või vad mõju tada ka seda, 
mil mää ral on kur sus kaitse saaja tege li kul orien tee
ri mi sel tule mus lik. Ena mi kus LR ides kes ken du takse 

kur sus tel sel lele, kui das pää seda juurde ava li kele 
tee nus tele. Samuti antakse üle vaade õigus test ja 
kohus tus test. AT, CZ, CY, EE, ES, FI, SE, IE (paku
takse kur susi ainult üm ber asus tus prog ram miga 
seo tud pagu las tele). See vastu mõne LRi (AT, CZ, DE, 
FR, HU, IE, IT, LV, NL) koha ne mis kur sus tel käsit le
takse enam hoopis „riik likke” väär tusi ja kul tuuri.

Kohanemiskoolitustel osalemise 

takistused

Pea mi seks koha ne mis kur sus tel osa le mise takis tu
seks võib olla keele oskuse puu du mine, seda eel kõige 
siis, kui ini mes telt nõu takse osa le mi seks konk reet sel 
tase mel keele oskust.

Kohanemiskoolituste head tavad

Heaks tavaks võib pidada koha ne mis toe tust, mille 
ees märk on toe tada otse selt integ rat siooni töö kohal, 
sest see val mis tab kaitse saa jat tõhu sa malt töö le
mi ne kuks ette. His paa nias on koha ne mis kur su sed 
suu na tud töö turule ning need hõl ma vad töö kohaga 
seo tud oskusi, muu hulgas näi teks suht le mine, ene
se kont roll, ene se hin nang, mate maa ti line mõt le mine, 
ees kir jade ja üles an nete täit mine, ana lüüs ja prob
lee mide lahen da mine, loo vus, teh nika kasu ta mine 
ja oma tege vuse kor ral da mine. 

Haridus, sh kutseharidus

Sobiva kva li fi kat siooni või hari duse puu du mine 
võib olla olu li seks takis tu seks töö turul osa le mi sel 
nii koda nike kui ka mit te ko da nike jaoks. Koos kõlas 
direk tiivi 2011/95/EL artikli 27 lõi kega 2 anna vad 
kõik LR id töö ealis tele rah vus va he lise kaitse saa ja tele 
juur de pääsu üld hari dus süs tee mile LR is sea dus li kult 
ela vate kol man date rii kide koda ni kega sama del 
tin gi mus tel. See tähen dab kõi gis LR ides seda, et 
kaitse saa nud täis kas va nud isi ku tele on taga tud 
ligi pääs riik li kule kol manda taseme11 hari du sele. 
Veel nel ja teist kümnes LR is (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, 
ES, HU, IE, IT, LU, LV, SI, SE) või vad kaitse saa nud 
täis kas va nud pää seda juurde ka teise astme12 või 
põhi ha ri du sele.

Üldi selt tee vad kõik LR id töö tu tele kät te saa da
vaks kutse õppe prog ram mid, seal hul gas ava like 
töö turu asu tuste toe tus meet med. Kõi gis LR ides (v.a 
Hor vaa tia) on rah vus va he lise kaitse saa ja tel neile 
juu rde pääs koda ni kega sama väär se tel tin gi mus tel. 
Hor vaa tias peab kaitse saaja kõi ge pealt käima kuus 
kuni üheksa kuud hor vaadi keele kur su sel.

11 Kõrgharidus või sellega samaväärse haridus.
12 Põhihariduse ülemine aste.
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Takistused juurdepääsul haridusele

Rah vus vahelise kaitse saa ja tele võib hari du sele juur
de pääs olla keeruline mitmel põhjusel:
1) neil ei ole alati kaasas originaaldokumente (nt 

lõpu tun nis tusi), mida on vaja kur sus tele pää
se mi seks. Kui neil ongi tun nis tu sed, ei saa nad 
mõni kord endale lubada nende tõl ki mist ja 
nende tun nus ta miseks ameti asu tus tele saat mist;

2) hari dus asu tu sed (eriti üli koo lid ja muud kõrg
hari duse kur su sed) nõua vad pea aegu alati riigi
keele val da mist tea tud tase mel. Kui kaitse saa jad 
on ela nud rii gis vaid lühi kest aega, ei pruugi neil 
olla kur sus tele pää se mi seks vaja likku kee le os
kust;

3) hari dus (eriti kõr gema taseme hari dus) võib olla 
kulu kas: see on aega nõu dev, vajab inves tee ri mist 
raa ma tu tesse ja muu desse õppe ma ter ja li desse 
ning mõnes LR is on kur su sed tasu li sed. Kaitse 
saa jate raha line olu kord on sageli eba kin del, 
eriti siis, kui kaitse staa tus on neile alles antud, 
ning see tõttu ei saa nad sel li seid inves tee rin guid 
endale lubada; 

4) kursusi pakutakse ena masti suur tes lin na des, 
kuid kaitse saa jad pai gu ta takse sageli mujale, 
see tähen dab, et nad pea vad kur sus tel osa le mi
seks sõitma pika vahe maa, mis võib neile olla 
oma korda hei du tav.

Hariduse valdkonna head praktikad

Näiteks pakutakse Aust rias pro jekti „Tagasi kooli” 
raa mes, mida juhib UKI (sisse rän da jate integ rat
siooni toe tus ko mi tee), „järele jõud mis koo li tust”, kui 
sisse rän da jad ja kaitse saa jad seda vaja vad; üli koo
li tee nis tuse ühing (EUF) Prant sus maal pakub hari
dus toe tusi kaitse saa ja tele; Rootsi valit sus rahas tab 
kol man date rii kide koda nike „üle mine ku kur suste” 
(täien dus õpe) pak ku mist konk reet se tel kut se ala del, 
et või mal dada neile pare mat juur de pääsu nende 
vali tud kar jää ril Root sis.

Muud tööturule integreerimise 
toetusmeetmed 

Uuring toob välja hul ga li selt LR de häid prak ti kaid, 
mida raken da takse töö tu rule integ ree ri mise polii tika 
meet me tena, järg ne valt on välja too dud vaid mõned. 

Kõik LRd tõid suure prob lee mina välja, et kaitse 
saa jad ei suuda sageli tõen dada oma kutse alast kva-
li fi kat siooni ja koge must. Seda ter  vi  ta  ta  vam on, et 
suur hulk LRe (AT, BE, CZ, DE, EL, IT, LT,  LU, NL, 
SE, SI, UK) pakub kohan  da  tud eri meet meid ees mär
giga liht sus tada kaitse saa jate kut se kvalifikatsioonide 
tun nus ta mist. Prantsus maal, kuigi seal ei ole eri sät

teid, antakse kaitse saa jate kutse kva li fi kat sioo nide 
tun nus ta mi sele ees õigus ja prot se duur on tava pä
ra sest paind li kum. Tšehhi Vaba rii gis ja Slo vee nias 
võib amet like hari dus tun nis tuste tõl ki mist rahas tada 
sise mi nis tee rium. LR id on tun nis ta nud, et kva li fi
kat sioone võib tun nus tada muu hulgas vest luste, 
näi dis tööde, teh ni liste aru telude, prak ti liste ja teo
ree ti liste eksa mite ning eks perdi arva muste abil. 
Kahes LRis (LT ja SE) tehakse seda süs te maa ti li selt 
kõigi rah vus va he lise kaitse saa jate puhul. Sak sa maal 
viiakse praegu ellu pro jekti „Pro to tüübi loo mine 
kva li fi kat siooni sama väär suse hin da mise menet
luse vas ta vate dip lo mite ja tun nis tuste puu du mise 
korral”. Pro jekti ees märk on välja töö tada taot le jate 
kva li fi kat sioo nide hin damise ühi sed stan dar did, 
kui tun nis tu sed või ära kir jad ei ole kät te saa da vad.

Kõik LRd (v.a Kreeka) paku vad toe tust maju-
tu sele juur de pää sul (kas eluaseme pak ku mise või 
elu ase mega seo tud raha lise abi kujul). Lisaks on 
aga ena mik riike (AT, CZ, EE, FI, HR, FR, IE,  IT, LT, 
NL, SI, SK, SE) loo nud kaitse saa ja tele sood sa maid 
eri sät teid nagu: piken da tud vii bi mine var ju paiga
taot le jate vas tu võtu kes kus tes kuni isi kud ei ole saa
nud oma ette maju tust (AT, BE, BG, EE, HU, IE, LT, 
LU, NL); spet siaal sete üle mine ku kes kuste loo mine 
rah vus vahe lise kaitse saa ja tele (Tšehhi Vaba rii gis on 
ainult kaitse saa jate maju ta mi seks kätte saa da vad 
eri kes ku sed, nii nime ta tud var ju paiga integ rat sioo
ni kes ku sed); kor te rite või muud tüüpi elu aseme 
pak ku mine (AT, BE, CZ, EE, FR, HR, IE,  IT, LV, LU, 
MT, NL, SE); toe tuste/ raha lise abi pak ku mine kaitse 
saa ja tele elu aseme leid mi seks (AT (ainult ümber asus
ta tute puhul), BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HU, IE, 
LV, NL, SI, SK, UK); raha line abi mööbli ost miseks, 
kom mu naal ar vete tasu miseks ja kodu masi nate ost
mi seks (BE, CZ, LT, SE, UK) ja laenu kodu masi nate 
soe ta miseks paku vad Madal maad ja Rootsi. 

Lisaks headele praktikatele tuuakse esile ka 
mõned takis tu sed, nii on kaitse saa ja tele maju tus
meetme pak ku mine osu tu nud EL is tõsi seks välja
kut seks. Eel kõige on takis tu seks kätte saa da vate 
riik like elu ase mete nap pus (AT, BE, FI, IE, LV, LU, 
ES, SE, SK). Näi teks on Root sis jää nud 2016. aasta 
alguse sei suga pal ju des oma valit sus tes ilm ne nud 
elu ase mete nap puse tõttu pärast elamis loa saa mist 
vas tu võtu süs teemi pike maks ajaks umbes 11 000 ini
mest. Samuti on takis tu seks era oma nike soo vi ma tus 
üürida kor te reid pagu las tele (BE, BG, EL, FR, LT); 
disk ri mi nee ri mine ja võõ ra vae nu lik suh tu mine (AT, 
HU, SK); eba pii sa vad elu ase me toe tu sed võr rel des 
üüri elu ase mete kulu dega (HU, LT) jm. 

LRdes on töö turule integ ree ri mi sel laial da selt 
kasu  tu sel ka eri ne vad nõus ta mis tee nu sed nagu 
nõus ta mine töö otsi mi sel ja kar jää ri nõus ta mine (AT, 
BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LV, LU, 
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MT, NL, SI, SK, SE, UK); nõus ta mine ette võt lus ja 
füü si li sest isi kust ette võt jana töö ta mise või ma luste 
vald konnas (EL); nõus ta mine sot siaal kind lus tus süs
tee mile juur de pääsu vald konnas (BE, CZ, EE, LU, 
SK); psüh ho loo gil ine ja sot siaalne tugi ja nõus ta mine 
(AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, IE,  FI, FR, LV, MT, NL, 
SI, SK, ES, SE, UK).  

Ena mi kus LRides (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, 
FI, FR, HU, HR, IE, LV, LT, LU, NL, SI, SE, SK, UK) 
paku takse koda ni kega sama väär selt mini maal set 
sisse tu leku toe tust. Heaks prak ti kaks on siin Soome 
sot siaal kind lus tus amet (Kela), mis pakub taga tud 
mini maalse sisse tu leku saa mise liht sus ta mi seks ja 
kaitse saa jate jaoks kasu ta ja sõb ra lik kuse taga mi seks 
inten siiv seid kaas ne vaid meet meid, näi teks mit me
keel seid tee nu seid, eri keel tesse tõl gi tud vorme, ning 
kor ral dab tee nuste tõl ki mist kliendi keelde, et tagada 
kol man date rii kide koda ni kele sujuv asjaajamine.

Rahvusvahelise kaitse saajate 
integratsioon Eesti tööturule13

Eesti kogemus rahvusvahelise kaitse saajate integ
ree ri misel tööturule on võrreldes muu Euroopaga 
väga väike.14 Perioodil 2000–2016 (aug) taotles Eestis 
rah vus va he list kait set 826 isi kut, kel lest kaitse anti 
276 isi kule ehk taot le ja test 34%le (pagu lase staa tus 
anti 143 isi kule ning täien dav kaitse 133 isi kule). 
Kaitset huma ni taar se tel alus tel Ees tis ei anta. Kaitse 
taot le ja test 75% olid mehed, kellest oma korda 60% 
olid vanu ses 18–34, st nad olid aktiiv sei mas töö eas.15

Eestis antakse rah vus vahe lise kaitse saa ja tele 
täht aja line elamis luba, mis annab välis maa la sele 
õiguse töö tada Ees tis sama del alus tel, kui Eesti ala line 
ela nik. Kaitse saa jate vahel muud eri sust kui ainult 
elamis loa pik kus16 Ees tis ei tehta. Eraldi töö ta mise 
luba rah vus va he lise kaitse saaja ei vaja ning neile 
ava neb kohe selt ligi pääs Eesti töö tu rule. Siiski tuleb 
välja tuua üks spet sii fi line eri sus: vas ta valt ava liku 
tee nis tuse sea du sele, tohi vad ava li kus tee nis tuses 
töö tada ainult Eesti koda ni kud või Euroopa Liidu 
koda ni kud. Lisaks on keh tes ta tud loet elu ame ti
koh ta dest,17 kuhu võib tööle nime tada ainult Eesti 
Vaba riigi koda niku.

13 Uuringuaruande täistekst, vt http://bit.ly/2esPq3E
14 Lisalugemissoovituse teemal „Vahekokkuvõte — pagulaste 

senine toimetulek Eestis“, vt http://bit.ly/2dZsiZr
15 Allikas Politsei- ja Piirivalveamet.
16 Pagulasele antakse elamisluba kolmeks aastaks, täiendava kai-

tse saajale üheks aastaks. Elamisluba on võimalik pikendada.
17 Teatud ametikohtadel, nagu riikliku ametiasutuse juhtimine, 

riik lik järele valve, riigikaitse ja kohtuvõimu teostamine, riigisala-
duse või salastatud välisteabe töötlemine, riikliku süüdistuse 
esin da mine või Eesti Vabariigi diplomaatiline esindamine, 
samuti ametikohtadel, kus ametnikul on õigus avaliku korra 
ja julge oleku tagamiseks piirata isiku põhiõigusi ja vabadusi, 
võib töötada ainult Eesti Vabariigi kodanik. RT I, 06.07.2012, 1 
Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 2, vt http://bit.ly/2fvdXpK

Eestis ei ole loo dud töö turu spet sii filisi meet
meid rah vus vahelise kaitse saa jate integ ree ri misel 
töö  tu rule. Küll aga on loo  dud mit meid ainult kaitse 
saa ja tele mõel dud nende üldist koha ne mist toe ta vaid 
meet meid (näiteks koha ne mis koo li tus ed, tugi isiku 
tee nus, elu aseme, tõlke ning eesti keele õppe 
kulude kat mine). Eeldades, et edu kas koha ne mine 
toob kaasa eduka integ rat siooni Eesti töö turule. 

Kaitse saajal on Eestis viibimise ajal õigus saada 
riik likku pen sioni, pere toe tusi, töö turu tee nu seid ja 
toetusi, sot siaal toe tusi ja muud abi sama del alus tel, 
kui teis tel Eesti ala lis tel ela ni kel. Lisaks või vad koha
li kud oma valit su sed maksta kaitse saa jale, nagu ka 
teis tele Eesti ala lis tele ela ni kele, kelle vara line seis 
ei või malda ela mist kor ral dada omal kulul, toi me
tule ku toe tust. Sot siaal toe tuste saa mi seks peab isik 
regist ree rima oma elu koha koha li kus oma va lit su ses.

Tööturuteenuste ning toe tuste saa mi seks pea
vad kaitse saa jad ennast töö tuna või töö ot si jana 
Eesti Töö tu kas sas arvele võtma. Eesti Töö tu kassa 
pakub neile kõiki tee nu seid võrd se tel alus tel Eesti 
ala liste ela ni kega, samas arves ta takse, et kaitse 
saa ja tel või vad esi neda tea tud tööle asu mise takis
tu sed (kee le li sed, majan dus li kud, kul tuu ri li sed, 
läbi elatud trau mad, vaja dus nõus ta miste järgi jne) 
ning püü takse neid takis tusi lee ven dada, toe ta des 
tööle asumist läbi eri ne vate tee nuste. Nii paku takse 
neile mit meid tee nu seid ing lise ja vene kee les. Igale 
klien dile koos ta takse indi vi duaalne töö ot si mise 
kava ning sel lele toe tudes kor ral da takse kaitse 
saa jale tee nu sed, mida ta vajab. Töö tu kas sa pakub 
vaja du sel ka eesti keele õppe või ma lust. Eesti Töö
tu kas sas arvele võt mine annab isi kule õiguse saada 
ravi kind lus tus Eestis. 

Lisaks eespool nimetatud sotsiaal ning töö turu
tee nuste(toetuste) abile, mis laie ne vad kõi ki dele 
Eesti ala lis tele ela ni kele, on loo dud mit med meet
med, mis on suu na tud ainult kaitse saa ja tele, et 
toe tada nende koha ne mist Ees tis, sh toi me tu le kut 
koha li kes oma valit sus tes, kat tes järg mi sed kulud:
i) isiku kasu tusse antava elu aseme üüri kulu ühe

kordne üüri le pingu sõl mi mise kulu;
ii) isiku kasu tusse antava kor teri remon di kulu;18

iii) isiku kasu tusse antava kor teri sisus  ta mise kulu;19

iv) isikule või mal da tava eesti keele õppe kulu kuni 
kahe aasta vältel;

v) isikule võimaldatav tõl ke tee nuse kulu kuni kahe 
aasta vältel.

Vasta vad kulud kae takse riigi eel ar vest. Lisaks 
aita vad pare male integ rat sioo nile kaasa ka eri ne vad 
koha ne mise üri tused, eesti kul tuuri tut vus ta mise 
prog ram mid ja koha ne mis prog ramm. Loo dud on 

18 Toetusmeede kehtis kuni mai 2016.
19 Toetusmeede kehtis kuni mai 2016.
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toi miv tugi isiku tee nu se süs teem. Tugi isik aitab kaitse 
saa jal toime tulla iga päe vaste prob lee mi dega nagu 
suht le mine koha liku oma va lit su sega, hari dus asu
tus tega, pere arstiga, töö and jaga jne.

Kaitse saajaid saavad esmase info tööturu meet
mete kohta maju tus kes ku sest, kus nad vii bi vad kaitse 
taot le mise perioo dil. Kes kuse töö ta jad abis ta vad neid 
esi mese töö leid mi sel, luues kon takte töö and ja tega. 
Kes kuse töö ta jate kin ni tu sel võta vad mit med ette
võt jad otse kes ku sega ühen dust ning paku vad tööd, 
ena masti paku takse liht töid. Samuti tule vad töö and
jad kes ku sesse kohale, tut vus ta vad oma ette võtet, 
ning tut vus ta vad, mil lise pro fii liga töö ta jaid nad 
endale tööle otsi vad. Ette võt jad, kes on huvi ta tud 
kaitse saa jate pal ka misest, on pak ku nud ka ette võtte 
külas tus või ma lust. Het kel töö ta vad kaitse saa jad 
Ees tis pea miselt toot mise ja tee nin duse sek to ris.

Eesti Töötu kassa hin nan gul on kaitse saa jad väga 
moti vee ri tud tööd leidma ja tööle asu ma. Takis tu sed, 
mis ette tule vad, on sar na selt teiste töö ot si ja tega 
iga ini mese puhul erine vad – tööl käi mi seks sobiva 
trans por di ühen duse puu du mine, vähe sed eri ala sed 
osku sed, nõu tava kee le oskuse või töö ko ge muse 
puu du mine jms.

Kokkuvõtteks

Uuringus „Rahvusvahelise või huma ni taar kaitse 
saa jate integ rat sioon töö tu rule – ELi po lii tika ja head 
tavad“ tuvas ta sid LRd mit meid häid prak ti kaid, 
mida esile tõsta – näi teks, et töö ala seid toe tus meet
meid paku vad kõik LR id. Need moo dus ta vad kõi gis 
LR ides osa sis se rän da jate töö tu rule  integ ree ri mise 

polii tika laie mast raa mis ti kust. Samas on mit med LRd 
välja töö ta nud ka üha enam kohan da tud meet meid, 
mis on suu na tud just kaitse saa ja tele – suun du mus, 
mis on muu tu nud näh ta va maks prae guse rände kriisi 
tõttu (nt indi vi duaalne sisse elamis kava Tšehhi Vaba
rii gis ja Root sis, mil les mää ra takse kind laks isi kute 
töö tu rule integ ree ru mise parim viis). 

Tööalaste toetusmeetmete rakendamise hea 
tavana tuuakse esile:
 keeleõppe sidumist tööturuga, suu ren da maks 

tõe näo sust, et keele oskus toe tab töö hõivet;
 koha ne mis tee nuste osu tamist ees mär giga toe-

tada otse selt integ rat siooni töö kohal, et aidata 
kaitse saa jat tööle asu mi seks ette val mis tada; 

 kohan da tud meet mete pak ku mist, et liht sus tada 
kaitse saa jate juur de pääsu hari du sele, nt raha
lise abi and mise või kur suse tasust vabas ta mise, 
õpin gute aegse juhenda mise jne kaudu; 

 „täiendusõppe ja -kooli tuse” pak ku mist konk
reet selt kaitse saa ja tele või kol man date rii kide 
koda ni kele (nt töö koha põ hine õpe) täien dus
õppe ja tun nus ta tud kva li fi kat siooni saa mise 
vahendina;

 kohandatud kutseõppe pak ku mist, mis aitab 
suu ren dada kaitse saa jate osa le mist töö turul;

 (tööhõivealast) nõus ta mist, mida paku vad arvu-
kad tee nu se pak ku jaid eri võõr keel tes, et tagada 
tee nuste opti maalne tase;

 kvalifikatsioonide tun nus ta mist ja vara se mate 
õpin gute akre di tee ri mise kohanda tud süs tee-
mide taga mist, seal hul gas kohan datud teave ja 
abi kaitse saajatele sobivate süsteemide kindlaks
tege miseks ja neile juurdepääsuks.

 

Euroopa rändevõrgustik

Euroopa rändevõrgustik (ERV) on 2003. aastal Euroopa Komisjoni 
poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja tea be vahetus-
võrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontakt punktidest ning 
riiklike kontaktpunktide poolt kaasavatest koha li kest rände- ja varjupaiga-
valdkonna orga ni sat sioonidest.

ERV peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objek tiivset, 
usaldusväärset ning võrreldavat rände- ja varjupaigavald konna infot, 
samuti jagada saadud teavet poliitikakujundajate ja laiema ava lik kusega.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Telefon: 640 9464
E-post: emn@tlu.ee
Koduleht: http://emn.ee


