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Ukraina sõda ja pinged töökohas

10:30 Avasõnad ja lühiülevaade reeglitest Ukraina kodanike 

töölevõtmisel

Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert

10:50 Veendumusvabaduse piirid. Tööandja õigused ja kohustused 
rahvuse- või veendumuspõhise diskrimineerimise ärahoidmisel

Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 

volinik

11:10 Sõjapropaganda ja vaenuõhutamise ilmingud töökeskkonnas
Norman Aas, Soraineni partner

11:30 Kuidas konflikte töökohal rahumeelselt hallata

Prof. Tõnu Lehtsaar, psühholoog

11:50 Küsimused ja vastused ning lõppsõna

Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert



Lühiülevaade reeglitest 

Ukraina kodanike 

töölevõtmisel

Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja 

tööõiguse ekspert



AJUTISE KAITSE ALUSEL EESTIS 

VIIBIVAD KODANIKUD (peale 

24.02.2022 saabunud)

• Elamisluba annab aluse Eestis 

tööturule siseneda ja töötada samadel 

tingimustel nagu Eesti kodanikele

• Töötasu – alammäär EUR 654 kuus; 

EUR 3.86 tunnis

• Tööleping kooskõlas Eesti 

tööseadusandlusega

Ukraina kodanike töölevõtmine

MUUL ALUSEL EESTIS VIIBIVAD 

KODANIKUD (enne 24.02.2022 saabunud või 

ajutist kaitset mittetaotlenud)

• Lühiajalise töötamise registreerimine

• Tööandjale võivad kohalduda teatud 

kriteeriumid

• Töötasu – olenevalt ametikohast, kas EUR 

654 kuus (hooajaline töö), EUR 1548 kuus 

või EUR 3096 kuus (tippspetsialist)

• Pikemaajalise töötamise puhul võimalik ka 

elamisluba töötamiseks taotleda

• Tööleping kooskõlas Eesti 

tööseadusandlusega



Juba siin töötavad Ukraina kodanikud

Lühiajaline töötamine registreeritud 24.02.22 

seisuga: 

➢ võib sama tööandja juures jätkata töötamist kuni 

31.05.22

➢ tööandja ei pea taotlema lühiajalise töötamise 

pikendamist 

NB! Töös on seadusemuudatused, mis võimaldavad 

Ukraina kodanikel jätkata Eestis töötamist pikemalt.



OLULINE INFO Tööandjad saavad tööpakkumised sisestada siin: 

https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/

Töötukassa tööandjate konsultantide kontaktid: 

https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-konsultantide-

kontaktid

Lühiajalist töötamist on mugav registreerida iseteeninduses: 

https://etaotlus.politsei.ee/ltr/#!/login

Abiks lühiajalise töötamise registreerimisel: 

https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-

tootamise-registreerimine/

Info seoses Ukraina sõjaga: https://www.politsei.ee/et/juhend/info-

seoses-ukraina-sojaga

https://www.kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info- ukraina-

sojapogenikele

Tööinspektsiooni infoleht Ukrainast saabunuile: 

https://www.ti.ee/et/uudised/infoleht-ukrainast-saabunutele

https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/
https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-konsultantide-kontaktid
https://etaotlus.politsei.ee/ltr/#!/login
https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/
https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga
https://www.kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele
https://www.ti.ee/et/uudised/infoleht-ukrainast-saabunutele


Veendumusvabaduse piirid. 

Tööandja õigused ja 

kohustused rahvuse- või 

veendumuspõhise 

diskrimineerimise 

ärahoidmisel

Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja 

võrdse kohtlemise volinik



Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik                                                                             17.03.2022

Agressioon Ukraina vastu ja 
pinged töökeskkonnas
Veendumusvabaduse piirid. Tööandja õigused ja kohustused 

rahvuse- või veendumuspõhise diskrimineerimise ärahoidmisel



Üldpõhimõte

www.err.ee, 16.03.22

Leroy v. France - 36109/03, 2.10.2008 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası vs. Türgi, § 70

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36109/03"]}


Põhiseadus § 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi 
diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, 
usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja 
sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja 
diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. 
Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, 
vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

PS § 10 Õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, 
vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad PS mõttest või on sellega 
kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku 
õigusriigi põhimõtetele. 

PS § 41. Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.



VÕRDSEID KOHELDAKSE VÕRDSELT, 

aga EBAVÕRDSETELE 

LUUAKSE VÕRDSED TINGIMUSED.

Diskrimineerimiskeeld kaitseb võrdseid 

ebavõrdse kohtlemise eest ja ebavõrdseid võrdse 

kohtlemise eest. Aluseks on (grupi)tunnus, mis ei 

allu inimese enda tahtele (nt nahavärv, vanus, 

puue, perekondlikud kohustused, sugu, rahvus). 

(Grupi)tunnusteks on ka veendumused, 

maailmavaade ja usutunnistus, aga neid tuleb 

vajadusel eesmärgipäraselt ja mõistlikul määral 

töö nõuetekohaseks tegemiseks painutada.

VÕRDNE KOHTLEMINE 

tähendab seda, et



Rahvuse tõttu ei tohi kedagi halvemini kohelda.

Rahvas (nt VF kodanikud) on teistsugune tunnus, kuna koosneb mitme 

rahvuse esindajatest, valib valimistel oma juhid ja poliitika jne.

Baldassi v Israel, 11.06.2020 

Pavel Ivanov vs. Venemaa, 20.02.2007 Balsytė-Lideikienė vs. Leedu - 72596/01, 4.11.2008 



KUI INIMENE 

TAHAB JA SUUDAB 

TÖÖTADA VÕI ÕPPIDA,

AGA TEDA TAKISTAVAD TEMAST ENDAST MITTE 

OLENEVAD ASJAOLUD,

SIIS NEED TAKISTUSED TULEB KÕRVALDADA.

Aga kaitsta tuleb ka teisi ja teiste inimeste õigusi. 

“Seadus ei piira selliste seadusega kooskõlas olevate meetmete rakendamist, 

mis on vajalikud avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks, kuritegude 

ennetamiseks, tervise, teiste inimeste õiguste või vabaduste kaitseks. 

Selliselt rakendatavad meetmed peavad olema proportsionaalsed taotletava 

eesmärgiga.”

Citizen Brick



Sõja õhutamine ja muud KarS’is loetletud süüteod on keelatud ja karistatavad. Neid ei saa õigustada 

veendumusvabadusega.

Organisatsioon saab kehtestada lisaks oma ettevõtte/asutuse väärtused. Vt ka TLS § 15, 16, 88. 

Väärtused peavad olema põhiseaduse mõttega kooskõlas.

Ka teavitus on parem kui mitte midagi.

Lawless v. Iirimaa (nr 3), 1961, "õiguse" osa § 7; Orban jt vs. Prantsusmaa, 2009, § 33; 

Paksas vs. Leedu [GC], 2011, 87; 

Roj TV A/S vs. Taani (dec.), 2018, § 30; 

Šimunić vs. Horvaatia (dec.), 2019, § 37; 

Ayoub ja teised vs. Prantsusmaa, 2020, § 92 



Tööandjal on 3 kohustust

§ 3 Võrdse kohtlemise põhimõte

Tööandja peab (1) tagama 

töötajate kaitse diskrimineerimise 

eest, (2) järgima võrdse 

kohtlemise põhimõtet ning (3) 

edendama võrdõiguslikkust 

vastavalt võrdse kohtlemise 

seadusele ja soolise 

võrdõiguslikkuse seadusele.

TLS § 3

Hillar Mets. 15.05.2018 Eesti Päevaleht



Kuidas ennetada?



Nt. kokku lepitud organisatsiooni 

väärtused. Nendega ei tohi töötaja 

vastuollu minna.

Normaalne ongi neutraalne.



Aris Messinis, AFP



Töökorralduse 

reeglite 

täiendamine

www.toetav.ee



Roj TV A/S vs. Taani (17.04.2018) 



13.09.2021 EIK otsus Z.B. vs Prantsusmaa

Erkizia Almandoz v. Hispaania

5869/17, 22.6.2021 

Sanchez vs Prantsusmaa, 02.09.2021 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211600
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["5869/17"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211599


Näiteks Päästeameti teenistujate eetikakoodeksis punkti p.9.2. alusel

peab hoiduma tegudest, mis kahjustavad Päästeameti ja teenistujate

moraali

ning mainet. Päästeameti teenistujate eetikakoodeksi punkt p. 3b

kohustab

olema tööandajale lojaalne ega ohustama tööandja maine kahjustamist

eraeluliste tegemistega, sealhulgas sotsiaalmeedias kajastustega.

Tulenevalt eeltoodust on Päästeametis töötavad isikud kohustatud

järgima

eelpool viidatud põhimõtted ning väärtuseid.

Isikud, kes keelduvad nimetatud põhimõtteid tunnistamast ja neid

järgimast,

ei saa Päästeametis töötada.

Töövaidlusasja number 4-1/727/21, 05.08.2021 

Töö iseloom: EIK otsus kooliõpetaja (Mahi v. Belgia (dec.), §§ 31-32) osas



1. Ennetan näiteks töökorralduse reeglite täiendamisega. 

2. Lahendan olukorrad proportsionaalselt (õiguspärane 

eesmärk + eesmärgiga seotud tegevus + vähim võimalik riive 

+ inimväärikus)

3. Edendan kasvõi ainult teravates küsimustes (vt ka p 1).



Suur tänu!

liisa.pakosta@volinik.ee

info@volinik.ee

toetav.ee

volinik.ee

Liisa Pakosta, 5026191

mailto:liisa.pakosta@volinik.ee
mailto:info@volinik.ee


Sõjapropaganda ja 

vaenuõhutamise ilmingud 

töökeskkonnas

Norman Aas, Soraineni partner



Sõjapropaganda on 

kuritegu

Keelatud on sõjale või relvajõu 

kasutamisele üleskutsumine, kui 

sellega eiratakse rahvusvahelise 

õiguse üldtunnustatud põhimõtteid

Venemaa Föderatsiooni sõda 

Ukraina vastu on vastuolus 

rahvusvahelise õigusega ja selle 

propageerimine kuritegu

Ukraina kaitsesõda on legitiimne, 

sellele üleskutsumine ei ole 

ebaseaduslik



Vaenuliku sümboolika 

kasutamine

Kuritegelike režiimide või muul 

viisil sõjategevust otseselt või 

kaudselt propageeriva sümboolika 

kasutamine ei ole Eestis 

seadusega keelatud

Euroopa Inimõiguste kohus: 

eraettevõtjad võivad põhjendatud 

juhul sise-eeskirjadega keelata 

nähtavate poliitiliste, filosoofiliste 

või religioossete tunnuste 

kandmise töökohal (C-157/15)

Allikas: AFP/Scanpix



Vaenu õhutamine on keelatud 

Avalik üleskutse vihkamisele, 

vägivallale või diskrimineerimisele

• seoses rahvuse, keele, päritolu, 

poliitiliste veendumuste jms

• kui sellega on põhjustatud 

reaalne oht isiku elule, tervisele 

või varale



Kuidas konflikte töökohal 

rahumeelselt hallata

Prof. Tõnu Lehtsaar, psühholoog



Täname 

kuulamast!

Olete oodatud meie järgmisele  

veebiseminarile 24.03.2022

Liisa-Ly Pakosta Tõnu Lehtsaar 

Pirkko-Liis Harkmaa Norman Aas


