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●  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
Voliniku poole pöördumisel saad tasuta õigusnõu võrdse kohtlemise küsimustes. Samuti 
saab volinik aidata lahendada eeskätt tööle kandideerimisel või töösuhtes ja õpingutel 
tekkinud vanuse tõttu halvemini kohtlemise muresid. 

●  Telefon: 626 9059
●  E-post: avaldus@volinik.ee
●  Koduleht: www.volinik.ee 

●  Õiguskantsler
Õiguskantsler seisab selle eest, et Eesti riigis kehtivad seadused oleksid kooskõlas       
põhiseadusega ning et kõigi siinsete inimeste põhiõigused ja vabadused oleksid kaits-
tud. Muu hulgas viib õiguskantsler läbi lepitusmenetluse selle isiku avalduse alusel, kes 
leiab, et teda on diskrimineeritud, ka vanuse tõttu. 
  

●  Telefon: 693 8404
●  E-post: info@oiguskantsler.ee
●  Koduleht: www.oiguskantsler.ee 

Sul on mure? ●  Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) annab infot ning abistab sind küsimustes ja muredes, 
mis puudutavad pensionit, toetusi ja hüvitisi, elatisabi, puuet ning rehabilitatsiooni- ja         
abivahenditeenuseid.

●  Telefon: 612 1360
●  E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
●  Koduleht: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
●  Kuriteo ja vägivalla ohvreid ning nende lähedasi nõustab ööpäeva-
  ringselt ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja www.palunabi.ee

●  Töötukassa
Töötukassa poole võid pöörduda siis, kui su mure on seotud tööotsingute või koonda-
misega. Tööotsimise ajal maksab töötukassa toetusi ja hüvitisi sissetuleku osaliseks     
kompenseerimiseks. 

●  Telefon: 669 6513, 15501
●  E-post: info@tootukassa.ee
●  Koduleht: www.tootukassa.ee 

●  Tööinspektsioon
Töösuhte- või töökeskkonnaalase küsimusega helista või saada e-kiri Tööinspektsiooni 
juristidele. Tööeluga seotud küsimustele leiad vastuse portaalist Tööelu. Tööinspekt-
siooni juures asub ka töövaidluskomisjon, mis on sõltumatu kohtuväline organ töövaid-
luste lahendamiseks õiglaselt, kiirelt ja väheste kuludega.
 

●  Telefon: 640 6000
●  E-post: jurist@ti.ee
●  Töövaidluskomisjonile avalduse esitamine: avaldused.tvk@ti.ee
●  Koduleht: www.ti.ee
●  Koduleht: www.tööelu.ee

Mõned võimalused, kuhu nõu 
ja abi saamiseks pöörduda.
Terviseküsimustes võta ühendust 
perearstiga, vaata ka kontakte lk 87.
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●  Sinu koduvald või kodulinn
Kohalik omavalitsus (KOV) korraldab sotsiaalabi ja -teenuseid, eakate hoolekannet,   
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda ning valla- 
või linnasisest ühistransporti ( juhul kui neid ülesandeid ei ole antud seadusega kellegi 
teise täita). Osade KOV-ide juures tegutsevad ka eluaseme üürimisega seotud vaidlus-
te lahendamiseks loodud üürikomisjonid. Ka lähima sotsiaaltöötaja kontaktid leiad oma 
elukohajärgse KOV-i veebilehelt või oma kohalikku omavalitsusse helistades.

●  Politsei- ja Piirivalveamet
Teavita politseid kindlasti siis, kui kellegi elu või tervis on ohus. Tee politseisse avaldus, 
kui oled kogenud vägivalda või sattunud kuriteo ohvriks – nii aitad ära hoida enda ja 
teiste edasisi kannatusi.

●  Hädaabinumber: 112
●  Klienditugi: 612 3000
●  E-post: ppa@politsei.ee
●  Koduleht: www.politsei.ee
●  Küberprobleemide puhul (näiteks kui keegi on su kontole ligi pääse-

nud) teata sellest kindlasti spetsiaalselt avatud veebileheküljel 
  cyber.politsei.ee või telefoni teel. 
●  Kui oled kogenud lähisuhtevägivalda, teata sellest kindlasti politseile. 

●  Riigi Infosüsteemi Amet
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riiklik kompetentsikeskus, kes kujundab ja kindlustab 
Eesti infoühiskonna alustalasid. Siia saad pöörduda ka siis, kui keegi on ebaseaduslikult 
su meili- või internetikontole ligi pääsenud.

●  Üldtelefon: 663 0200
●  E-post: ria@ria.ee
●  Teated igasuguste küberintsidentide kohta saada: cert@cert.ee

Kui soovid põhjalikumalt teada, kuidas ennast internetis valitsevate ohtude eest kaitsta, 
mine lehele itvaatlik.ee/eraisik

●  Pank
Finantsküsimustes nõustamise saamiseks pöördu oma panga poole. 
Kui soovid teist arvamust, võid alati ka mõne teise pangaga ühendust võtta. 

●  Eesti Korteriühistute Liit
Korteriühistu küsimustes saad õigusnõu telefoni teel 627 5751 
või kirjuta e-kiri aadressil ekyl@ekyl.ee.

●  Ehitisregister
Olemasolevate ehitiste kohta leiab infot ehitisregistrist internetiaadressil www.ehr.ee. 
Projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutusluba saab vaidlustada 30 päeva jooksul 
alates nende väljaandmisest teadasaamisest. 

●  Keskkonnaküsimused

●  Keskkonnaministeeriumi infotelefon: 626 2802
●  Keskkonnainspektsiooni infotelefon: 696 2236
●  Keskkonnaameti infotelefon: 680 7438
●  Maa-ameti infotelefon: 665 0600

●  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 
Kõigis tarbijakaitset ja kindlustust puudutavates küsimustes saad pöörduda 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.

●  Üldtelefon: 667 2000
●  Tarbijate nõustamine: 620 1707 
●  E-post: info@ttja.ee
●  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti alla käiv tarbijavaidluste 
  komisjon lahendab tarbija (eraisiku) ja ettevõtja vahelisi vaidlusi:   

helista numbril 620 1920 või kontakteeru e-posti teel 
  avaldus@komisjon.ee



Ise oled vana! |  Kuhu pöörduda?  199198 Ise oled vana! |  Kuhu pöörduda?

●  Kindlustusküsimused 

Eesti Liikluskindlustuse Fond 
Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja 
Eesti rohelise kaardi büroo. Liikluskindlustuse lepitusorgani kontaktandmed: 

●  Telefon: 667 1800
●  E-post: lepitus@lkf.ee 
●  Koduleht: www.lkf.ee

Eesti Kindlustusseltside Liit 
Muid kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi aitab lahen-
dada kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan. EKsL 
esindab kindlustusandjate huve, soodustab kindlustustegevuse arengut, ühtlustab liik-
mete kindlustuspraktikat ning võtab kasutusele kogu turgu hõlmavaid kahjuennetuse 
lahendusi. 

●  Telefon: 667 1800
●  E-post: lepitus@eksl.ee
●  Koduleht: www.lkf.ee
 

●  Naiste tugikeskused
Neis pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psüh-
holoogilist ja ka juriidilist nõu või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist            
saab ööpäev läbi telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral on esmasel kriisinõustamisel 
anonüümsus tagatud. Infot ja toetust pakutakse ka vägivallaohvri lähedastele. Teenuse-
osutajad on olemas igas maakonnas, täpsed kontaktid leiad sotsiaalkindlustusameti 
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Ohvriabi ja ennetusteenused). Infot saad 
küsida ka kriisiabitelefonilt või ohvriabist.
 Lähisuhtevägivalla korral pöördu politseisse numbril 112 või aadressil www.politsei.ee.
Kuriteo ja vägivalla ohvreid ja nende lähedasi nõustab ööpäevaringselt ohvriabi kriisi- 
telefon 116 006 ja www.palunabi.ee.

Teenused alustavale ettevõtjale

KIunagi ei ole liiga hilja ettevõtlusega alustada ja ettevõtlik saab olla igas eas. Siin 
leiad valiku asutustest, kuhu pöörduda, kui oled värske ettevõtja või plaanid        
ettevõtte alustamist.

●  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub lisaks erinevatele toetustele ka       
nõustamisteenuseid ning praktilisi koolitusi ja töötubasid oma valdkonna tippude poolt.         
Lisaks aitavad EAS-i ekspordinõustajad sul edukalt välisturgudele jõuda. 
 

●  Telefon: 627 9700
●  E-mail: info@eas.ee
●  Koduleht: www.eas.ee 

●  KredEx
KredEx on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi loodud sihtasutus, mille ees-
märk on pakkuda maailma parimatel praktikatel põhinevaid finantslahendusi. KredEx 
pakub ka laene ettevõtte rajamiseks.

●  Telefon: 667 4100
●  E-post: kredex@kredex.ee
●  Koduleht: www.kredex.ee
●  KredExi alla kuulub ka Start-up Estonia programm:    

erinevates programmi tegevustes osalemiseks tutvu Start-up   
Estonia programmiga kodulehel www.startupestonia.ee või kirjuta  
info@startupestonia.ee
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●  Eesti Töötukassa
Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või vanaduspen-
sioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav isik 
või koondamisteate saanud isik, kes on tööotsijana arvele võetud. Taotleja peab ole-
ma läbinud ettevõtluskoolituse või omama kutse- või kõrgharidust majanduse alal või                                
ettevõtluskogemust. 
Täpsemalt www.tootukassa.ee/content/teenused/evatt-evattaotlemine-
ja-kasutamine

●  Telefon: 669 6513, 15501
●  E-post: info@tootukassa.ee
●  Koduleht: www.tootukassa.ee 

●  Maakondlike arenduskeskuste võrgustik 
Maakondlikud arenduskeskused (MAK) asuvad igas Eesti maakonnas. Maakondlike 
arenduskeskuste võrgustik nõustab ettevõtjaid ja ettevõtlusega alustamisest huvitatud 
inimesi, pakkudes ettevõtjatele regulaarset tuge mentorlusprogrammide ning koolitus-
tega.
 

●  E-post: info@arenduskeskused.ee
●  Koduleht: www.arenduskeskused.ee 

● Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mille üles-
andeks Euroopa Liidu makseagentuurina on riiklike toetuste, Euroopa Liidu põlluma-
janduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa merendus- ja kalandusfondi toetuste ning      
turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandu- 
sega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine. 

●  Üldtelefon: 737 1200
●  E-post: pria@pria.ee
●  Koduleht: www.pria.ee

Veel tasuta õigusabi võimalusi

●  Õigusapteek
Juristide Liidu ja justiitsministeeriumi koostöös käivitatud tasuta õigusapteegi asukohti 
ja lahtiolekuaegasid saab vaadata Juristide Liidu kodulehelt: 

www.juristideliit.ee/info-ja-uritused/oigusapteek

●  Juristaitab.ee tasuta õigusteenus
Kaks tundi tasuta õigusnõustamist saab justiitsministeeriumi toel iga Eestis elav inime-
ne, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Õigusabi antakse väheste 
eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ning seda on võimalik saada nii kohapealse 
konsultatsiooniga kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses 
kui ka kohtus, lisaks aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega. Oma-
osalustasu on 5 eurot. 
 

●  Lisainformatsioon ja eelregistreerimine: www.juristaitab.ee 
●  Telefon: 688 0400
●  E-post: abi@juristaitab.ee

●  Eesti Puuetega Inimeste Koda 
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) on katusorganisatsiooniks Eestis tegutsevatele 
puuetega inimeste organisatsioonidele ja annab tasuta õigusabi erivajadustega inimes-
tele. Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta ning vajadusel on võimalus kasutada viipekeele-
tõlki. Õigusnõu saab kohtudes, üle veebi või telefonitsi. 

●  Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste 
Büroo telefonidel: 601 5122 või 5385 0005 (E–N 9.00–17.00)

●  Viipekeelne klient saab saata SMS-i numbrile 5385 0005
●  Koduleht: www.epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigus-

noustamine
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●  Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu tasuta õigusabi majanduslikult 
vähekindlustatud pensionäridele ja puudega isikutele

Õigusnõustamine toimub Tallinnas, Rakveres, Keilas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Pärnus,     
Paides, Türil ja Kuressaares. Nõustamisele tuleb kaasa võtta kõik asjaga seotud tõendus- 
likud dokumendid. Täpsema informatsiooni nõustamiskohtade ja -aegade kohta leiad 
siit: www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/

●  Eesti Patsientide Liidu liikmetele tasuta juriidilise nõustamise teenus
Oma liikmetele antakse tasuta juriidilise nõustamise teenust tervishoiusüsteemi ja       
patsiendi õigusi puudutavates küsimustes.  

●  Täpsem teave: patsiendid.ee/liikmele/kusi-juristilt-tasuta
●   info@patsiendid.ee 

●  Eesti LGBT Ühing 
Pakub tasuta nõustamist juhul, kui kahtlustad enda diskrimineerimist seksuaalse sättu-
muse või sooidentiteedi tõttu või soovid toetada oma lähedast või pereliiget. 

●  Telefon: 5551 5817
●  Koduleht: www.lgbt.ee  

●  Kohus
Tasuta ja muude õigusabivõimalustega saad tutvuda ka kohtute kodulehel: 
www.kohus.ee 

Riigi õigusabi kohta on võimalik saada täiendavat informatsiooni advokatuurist 
telefoninumbril 662 0665 või internetist aadressil www.riigioigusabi.ee.

Tasuta õigusabi pakuvad ka juuratudengid linnavalitsustes. Täpsema nõustamisaja 
kohta saad infot kohalikult omavalitsuselt.

●  Näiteid enesetäiendamise võimalustest

Raamatukogud
Raamatukogud üle Eesti pakuvad programme, koolitusi ja tegevusi eakatele. 
Uuri täpsemalt oma kodukoha raamatukogust. 

Täieliku Eesti kultuuri- ja huvikeskuste loetelu leiad siit: 
www.eesti.ee/est/kontaktid/kultuur_ja_vabaaeg/kultuuri_ja_huvi-
keskused 

Pöördu oma kohaliku omavalitsuse poole eakatele mõeldud kursuste ja 
ürituste kohta info saamiseks.

Väärikate ülikool
Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaal-
seid teemasid. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75%-l loengutest, saavad Tartu 
Ülikooli täiendusõppe tõendi. Loengud toimuvad Tartus, Tallinnas (eesti ja vene kee-
les), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Viimsis,         
Põlvas, Elvas, Võrus ja Jõhvis. 

Veel väga olulisi telefoninumbreid:
1247 on RIIGIINFO telefon kriisiolukordades nõu 
ja ametliku teabe saamiseks. Seda on kerge meelde jätta: 
1 number 24/7 ehk 1247.

1313 on KESKKONNAINFO telefon, kuhu saab helistada keskkonna- 
reostusest teatamiseks.

1343 on ELEKTRILEVI RIKKETELEFON, kust saab teavet elektri- 
katkestuste kohta. 

1510 on MAANTEEINFO telefoninumber, kust saab teavet liiklus-   
piirangute, teetööde ja teeolude kohta.

1524 on PÄÄSTEALA INFOTELEFON, mis annab nõu kodu turvali-
suse küsimustes ja kuhu saab teatada ohuallikatest, näiteks ohtlikust 
ehitisest või lahtisest kaevust.

16662 on MÜRGISTUSTEABEKESKUSE infoliin, kust saab mürgis-
tustega seotud teavet ja nõuandeid.

Kasulik 
teave!


