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Eestisse on saabunud kümneid tuhandeid inimesi Ukrainast ja 
Venemaalt, kes on tulnud siia genotsiidi- või autokraatiavarju. 
Uute saabujate keelebarjäär, kultuurilised erinevused ning vähene 
teadlikkus oma õigustest paneb nad Eesti tööturule sisenedes 
haavatavasse olukorda. 

Ukrainlastesse on aastaid suhtutud kui odavasse ja lühiajalisse 
tööjõudu. Stereotüüpne suhtumine võib tekitada sihiliku või 
alateadliku soovi pakkuda ebaõiglaseid töötingimusi 
sõjapõgenikele.

Õiglased töötingimused ning palk on tööandja kohustus, mis 
praeguse olukorra ja tihtipeale ka sissejuurdunud eelarvamuste 
tõttu võib ununeda täitmata.



Kampaania eesmärk on ennetada põgenike ärakasutamist tööturul. Kõik 
on küll hästi ja tööpakkumisi on, aga millistel tingimustel? Saame teha 
veel paremini! Tuletame liidritele ja eestvedajatele meelde, et 
sõjapõgenikel on õigus samaväärsetele töötingimustele, õiglasele palgale 
ja inimlikule tööajale nagu meie kaasmaalastel. 

Laiem eesmärk on koputada liidrite ja eestvedajate südametunnistusele ja 
rõhutada, et võõrtööjõud väärib samasuguseid tingimusi tööturul nagu 
eestlane. Iga tööandja saab olla eeskujuks ja muuta stereotüüpset 
suhtumist, et võõrtööjõu arvelt saab teenida.



Kampaaniaga kõnetame kõiki Äripäeva lugejatest liidreid ja eestvedajaid: 
ettevõtjaid, juhte, väikeinvestoreid, spetsialiste, arvamusliidreid, 
ametnikke ja otsustajaid. Neid inimesi on Eestis umbes 100 000. 

Kitsamas mõttes kõnetame ärisektorite juhte, kes näevad sõjapõgenikes 
uut ja tarvilikku tööjõudu. Arvestame ka sellega, et tööjõu otsija võib jääda 
ka väljapoole Äripäeva lugejaskonda ehk läbi Töötukassa ja LinkedIn 
platvormi kõnetame ka seda sihtrühma.vzzz



Elad sa Ukrainas või Eestis, kultuuriline ja keeleline taust ei tohiks 
piiritleda, millised on sinu võimalused tööturul. Visuaalil kasutame 
keskse elemendina eesti ja ukraina keelt. Esmalt haarab tarbija silm 
küll keelelist erinevust, kuid katussõnumiga „Paku võrdseid 
töötingimusi. Kõigile.’’ soovime tööandjatele meelde tuletada, et 
sõltumata kultuurilisest taustast väärivad kõik võrdseid töötingimusi.

Sõnapilve eesmärk on laiendada töötaja mõistet läbi erinevate ametite.

Negative space stiilis kujundatud näosiluetid kujutavad ühelt poolt 
ukrainlast ning teiselt poolt eestlast. Osapoolte kultuuriline taust ja 
keel võivad küll erinevad olla, kuid samaaegselt moodustavad nad 
sümmeetria, mis jätab kultuurilise tausta ja keele kõrvale. Eestlase 
poolel tagurpidi keeratud sõnad aitavad inimesel märgata, et visuaalil 
on 2 näokontuuri.















https://youtu.be/QdNoq3o9SLk

VO (ukrainlanna):

„Учитель. Õpetaja. 
Лікар. Arst. 

Kасир. Kassapidaja. 
Töötaja! Працівник!”

VO (eestlane):

„Kas erinevus jäi kõlama?

Tegelikult erinevus puudub! Ka sõjapõgenikel on 
õigus samaväärsetele töötingimustele, õiglasele 

palgale ja inimlikule tööajale - nagu kõigil teistel.

Paku võrdseid töötingimusi. Kõigile.”





Soovime LinkedIn-i kaudu kampaania sõnumit levitada personaalsema 
nurga alt. Anname 3-4 ettevõtjale võimaluse jagada oma lugu 
sõjapõgenike värbamisega seoses - nii saavad nad olla eeskujuks teistele 
õiglaste töötingimuste loomisel.

LinkedIn



Kampaania eesmärk on küll ennetada põgenike ärakasutamist tööturul, 
aga tunnustame ka neid, kes juba pakuvad võrdseid töötingimusi. 

Kampaanialehelt on tööandjal võimalus alla laadida märk ja riputada see 
oma ettevõtte kodulehele või kaunistada oma kontor füüsilise kleebisega. 
Märgiga saavad ettevõtjad kinnitada, et nad pakuvad võrdseid 
töötingimusi.

Badge 
ettevõtetele



Võrdsed  töötingimused. 
Kõigile.

працівник

töötaja



Töötukassa platvormid on tööjõu otsija jaoks potentsiaalsed kanalid, 
mille kaudu tööturu kohta lisainfot otsitakse. Lisaks saame 
Töötukassa kaudu kõnetada hooajalise tööjõu otsijaid, kes Äripäeva 
kanalite tarbijasegmendi hulka ei pruugi kuuluda.

Kampaaniale laiema nähtavuse saavutamiseks soovime kasutada 
Töötukassa veebikeskkonda ja sotsiaalmeediat. Tööjõu otsijatele 
meeldetuletuseks kuvatakse bännereid Töötukassa esilehele ja 
Ukraina sõjapõgenikele mõeldud tööpakkumiste keskkonnas.

Töötukassa 
platvorm






