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Taustaks: Miks välisspetsialistide

värbamine Eesti jaoks oluline?



Palgainfo uuring, sügis 2014

• -> ligi pool (47%) küsitletud Eesti ettevõtetest ütleb, et vajaminevaid töötajaid on täna

tööturult raske leida

• -> ligi 70% ettevõtetest pole välisvärbamisega tegelenud ega seda isegi kaalunud.
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WorkInEstonia
Mis tehtud ja plaanis?



WorkInEstonia eesmärk

• Eestile atraktiivse töösihtriigi kuvandi loomine

• Pakkuda Eestis tegutsevatele ettevõtjatele praktilisi välisvärbamist

lihtsustavaid töövahendid ja välisvärbamist toetavaid tegevusi

WorkInEstonia programm alustas aktiivset tegevust 1.september 2014

Olulisemad tegevused 2014 sügis/talv:

• Eeluuringud

• “Destination Estonia – Relocation Guide”



“Destination Estonia – Relocation Guide”

• Eestisse kolimise käsiraamat: välja antud sügisel 2014

Trükis koondab ja annab lühiülevaate teemadel, mis Eestisse kolimiseks ja siinsesse

igapäeva ellu sulandumiseks vajalikud: migratsiooniinfo, kinnisvara leidmine, kohalik

infrastruktuur, koolid, lasteaiad, vaba aeg, kultuur jne.

• Saadaval 3-s keeles: ENG, FIN, RUS

• Internetis saadaval olnline-raamatuna:

http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide_2014

http://issuu.com/eas-estonia/docs/opas_viroon_muuttaville

http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide2014-rus

http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide_2014
http://issuu.com/eas-estonia/docs/opas_viroon_muuttaville
http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide2014-rus
http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide_2014
http://issuu.com/eas-estonia/docs/relocationguide_2014


WorkInEstoni sihtgrupi uuring

Teostas: Velvet Labs, talv 2014 

Eesmärk:

• Mis motiveerib välistalente Eestisse kolima?

• Ettevõtjate välisvärbamise kogemused



Mida arvavad ettevõtjad?

• Suurimate raskustena toovad tööandjad välja selle, et puudub selge

ühtne info selle kohta, kuidas peaks toimuma välisvärbamise protsess

- Mis sammud vaja teha kõigepealt ja milliste asutustega suhelda (PPA, KOV, 

kodakondsus- ja migratsiooniamet, maksuamet, pangakonto avamine), samuti see, et 

osa dokumentatsioonist / ankeetidest on kättesaadavad üksnes eesti keeles, mis

muudab nende täitmise välismaalastele keeruliseks.

’Vaja oleks luua hea ja lihtne step-by-step juhis

(eraldi juhised EL-ist ja kolmandatest riikidest tulijatele -

kuidas välistöötaja siiatoomisel käituda)’



Ettevõtja arvamus:



Ettevõtja arvamus:



Mida arvavad talendid: Miks Eestisse tulla?

• Eneseteostus. 

Lääne poolt tulijad peavad suurimaks motivaatoriks ja argumendiks Eesti vähest

organisatsioonihierarhiat, mis võimaldab kiirelt tõusta karjääriredelil.

• Keeletase

Väga positiivseks peetakse üldist head inglise keele taset. 

• Elukeskkond.

Eesti elukeskkonda peetakse turvaliseks. Elu ei ole liigselt ülereguleeritud. Elutempo ei 

ole nii hektiline ja stressirikas kui suurlinnades. Toit ja õhk on värske.

• Asjaajamise tõhusus

Kuna teenused digitaliseeritud, siis toimub kõik kiiresti ja valutult

‘Estonia is easy and affordable.’



Eestisse kolinud talendi arvamus:



WorkInEstonia
Kevad / suvi 2015 



WorkInEstonia kevad / suvi 2015

www.workinestonia.com veebiarendus

-> Portaali lansseerimine: aprill 2015

• informatsiooni koondaja

• turunduskanal ja turundusmaterjalid

• välisspetsialistidele suunatud tööpakkumiste vahendamine



Infopäevad

• 27.03 – Norden rändekonverents

• 2.04 WorkInEstonia infopäev IKT ja HR sektorile

• 16-17.04 - PARE aastakonverents Pärnus

• 7.05 – PARE klubiõhtu

• 8.-15.mai – ICT week

• 13.-14.mai – Soome ajakirjanike pressireis Eestisse

• 29.05 – Infoseminar tööandjatele

WorkInEstonia kevad / suvi 2015



Turundustegevused

• Videode tootmine: “Why Estonia?” + testimonial videod

• Veebiturundus

• Reklaammaterjalide tootmine esimeseks kampaaniaks

Kampaaniasõnum:

‘Your Dream Job Express! >> workinestonia.com’

-> Turunduskampaania sihtriigis.

Esimene sihtriik: Soome. 

Kampaania aeg: 1.-31.mai 2015

Esimene sihtgrupp: IKT sektor

WorkInEstonia kevad / suvi 2015
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