
 
  

IIRIMAA 

SINU TEEJUHT UUEKS ALGUSEKS 

 

IIRIMAA VAATAB SU TULEVIKU SUUNAS 

Selle algatuse eesmärk on pakkuda teavet, mis on sulle Iirimaale 

tulles abiks. Antud teejuht loetleb samme, milliseid peaksid enne 

Iirimaale reisimist ning siia jõudes astuma. Juhis pakub kasulikku 

informatsiooni ning aadresse, kust saad täiendavat abi. 

 

TEA ENNE MINEKUT 

Välismaale kolimine võib olla suurepärane kogemus, mis pakub inimestele võimalust proovida mõne 

teise riigi kultuurilist, sotsiaalset ja majanduslikku eluviisi. Iirimaa on Euroopa liikuvale tööotsijale 

populaarne sihtkoht ning paljud on kasutanud oma õigust Iirimaal elada ja töötada. Võtmaks oma 

kogemusest võimalikult palju, on oluline omada enne kodumaalt lahkumist teavet töökohtade, elamis- ja 

töötamistingimuste, tööõiguste ning majandusliku olukorra kohta.   

Seda saab teha kasutades EURES-süsteemi (EURoopa Tööhõivetalitlus ehk EURopean Employment 

Services), mis on loodud Euroopa Komisjoni poolt, et lihtsustada töötajate vaba liikumist. 

EURES pakub ligipääsu järgnevatele teenustele: 

 

• üle 3 000 000 töökoha üle Euroopa, mh Iirimaal; 

• keskne andmebaas elamis- ja töötamistingimuste kohta nendes riikides; 

• koolitatud EURES-nõustajad Eesti Töötukassas, kes juhendavad ning pakuvad mitmekülgset 

nõu tööjõu liikuvuse osas. Iirimaal paikneb EURES-süsteem Tööhõiveametis, mis talitab The 

Department of Social Protection (Sotsiaalkaitseministeerium) haldusalas 

 

Sul on EURES-ile ligipääs internetis aadressil www.eures.europa.eu või läbi Eesti Töötukassa. 

 

KONTROLLNIMEKIRI 

IIRIMAALE SÕITES KONTROLLIGE, ET TEIL OLEKS OLEMAS: 

• kehtiv EL/EMP või Šveitsi pass või kehtiv ID-kaart 
• lepingu koopia või dokumendid töökoha tingimuste ja nõuetega ning nende sisust aru saadud 
• elamispind piirkonnas, kuhu te minna kavatsete 
• Euroopa ravikindlustuskaart, piisavalt raha ravikulude katteks õnnetusjuhtumi korral või 

eratervisekindlustus (viimane pole kohustuslik) 
• piisavad rahalised vahendid kuni töötasu saamiseni või vajadusel koju naasmiseks 
• vajalikud E-vormid (U1, U2, U3) 

Kui teil on ülaltoodu kohta mingeid küsimusi, siis võtke palun ühendust EURES-i nõustajaga oma riigis 
või Iirimaa EURES-i nõustajaga (kontaktandmed on leitavad veebilehelt www.eures.europa.eu) 

 

 

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

ISIKLIK AVALIKU TEENISTUSE NUMBER (PPSN) 

Kõigil, kes otsivad Iirimaal tööd, tuleb taotleda Iirimaa isiklik avaliku teenistuse number (Irish Personal 
Public Service Number – PPSN). Selle numbri saamiseks peate ühendust võtma kohaliku sotsiaalkaitse 
bürooga (Social Welfare Office), kes saab isiklikke avaliku teenistuse numbreid registreerida. 
Täiendava info saamiseks taotluse protsessi ja nõuete kohta vaadake Sotsiaalkaitseministeeriumi 
(Department of Social Protection) veebilehte: www.welfare.ie 

EL-i, Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kodanikel on õigus elada ja töötada Iirimaal ilma 
tööloata ning neil on samasugused õigused töötasule ja töötingimustele nagu Iirimaa kodanikel. 

Kui olete EL-i ja / või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kodanik, siis ei ole elamisluba tarvis. Kõik 
mittekodanikud, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi 
kodanikud, peavad end registreerima Garda (Iirimaa Politsei) riiklikus immigratsioonibüroos (National 
Immigration Bureau):  http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

TÖÖ LEIDMINE 

Enne Iirimaale lahkumist peaksite esmalt üle vaatama töövõimalused Iirimaal ning hankima lahkumise 
eel nõu ja teavet EURES-i nõustajatelt omaenda riigist. Saate nendega ühendust võtta kohaliku 
Töötukassa kaudu (vaadake ka veebilehte www.eures.europa.eu EURES-i nõustajate kontaktandmete 
leidmiseks). 

Saabumisel peaks üks teie esimesi kontaktpunkte, et saada abi tööhõivega kindlustamisel ja muud infot 
Iirimaa kohta, olema kohaliku tööhõiveameti – Intreo büroo; need asuvad kõigis suuremates linnades 
üle kogu Iirimaa. 

EMP kodanikel on vaba ligipääs Iirimaa tööhõiveteenustele. Andmeid vabade töökohtade kohta Iirimaal 
on võimalik saada kõigist Intreo büroodest ja / või veebilehelt „Jobs Ireland“ aadressil 
www.jobsireland.ie 

Intreo on ühine kontaktpunkt igasuguse tööhõive ja sissetuleku toe osutamiseks. Intreo pakub 
isikupärastatud teenust, mis põhineb teie isiklikel vajadustel; nõustamist hariduse, koolituse ja isiklike 
arenguvõimaluste kohta, abi tööotsingutel, samuti infot kohalike sissetulekutoetuste ja nende 
kättesaadavuse kohta. Samuti on üle kogu riigi kõigis büroodes olemas valmidus pakkuda tõlget eri 
keeltesse. Täiendava info saamiseks vaadake veebilehte: www.intreo.ie 

Eravärbamisbürood 

Eravärbamisbürood ei tohi tööotsijatelt põhiteenuse eest nende andmebaasi registreerumisel raha 
küsida. Kõik bürood peavad omama Ettevõtlus-, kaubandus- ja tööhõiveministeerium (Department of 
Enterprise, Trade and Employment) litsentsi. Litsentsitud tööbüroode nimekiri on saadaval 
ministeeriumi tööhõivebüroode litsentsimise osakonnast (Employment Agency Licensing Section). 
Täiendava info saamiseks logige veebilehele 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Erabürood on loetletud samuti telefonikataloogi „Golden Pages“ jaotises „Employment Agencies“ 
(tööhõivebürood): www.goldenpages.ie ja Rahvusliku Personaliotsingu Liidu (National Recruitment 
Federation) veebilehel: www.nrf.ie. 
 

Kui vajate infot oma seaduslike õiguste kohta tööl, siis võtke ühendust Töösuhete üksusega (Workplace 
Relations) telefonil +353 059 917 8990 või logige veebilehele www.workplacerelations.ie 

 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
http://www.eures.europa.eu/
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.goldenpages.ie/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

ELUASE 

Ostmine ja üürimine 

 

Üürida võib nii möbleerimata kui ka möbleeritud elamispinda. Tavaliselt soovitakse ettemaksu ühe kuu 

üüri ulatuses.  

 

Eluasemete kuulutusi võib leida nii üleriigilisest kui ka kohalikust ajakirjandusest või internetist. Iirimaa 

kinnisvaramaaklerid tegelevad nii kinnisvara müügi kui ka rentimisega. 

 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

 

Kommunaalteenused 

 

Gaasi-, elektri- ja veevarustusega tegelevad ettevõtted on järgmised: 

• Gaas: Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Elekter: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Vesi: Irish Water; www.water.ie 

 

 

INGLISE KEEL  
 
Inglise keelt kui võõrkeelt õpetavate koolide nimekirja leiate aadressilt www.acels.ie  
 
See on Haridusministeerium (Department of Education) poolt tunnustatud ettevõtete nimekiri, mida 
regulaarselt uuendatakse. 
 
Mõnedest kohalikest raamatukogudest võite leida ka keelekursusi helikandjal või võimaluse osaleda 
keelevahetusrühmades (language exchange groups). Kohalike raamatukogude nimekiri ja nende 
üksikasjad leiate veebiaadressilt www.library.ie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
https://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 
  

TÖÖALASED ÕIGUSED 

Tööandjad on vastutavad selle eest, et kõik nende töötajad saaksid teatud põhilised tööalased õigused. 
Neid õigusi reguleerib üksikasjalik tööalane seadusandlus. 
 
1. oktoobril 2015 asutati töösuhete komisjon (Workplace Relations Commission – WRC), et tagada 
tööalaseid õigusi reguleeriva seadusandluse järgimine seire, inspekteerimise ja vastutusele võtmise 
teel. WRC katab paljusid tööalaste õiguste aspekte, sealhulgas töötamise tingimusi, töötasusid, 
puhkusi, koondamisi, vallandamisi, etteteatamisi, lähetatud töötajaid ja Iirimaale tööletulekut. Täiendava 
info saamiseks logige veebilehele www.workplacerelations.ie 
 
Alates 1. jaanuarist 2022 on minimaalne tunnitasu 10,50 €. 
 
Miinimumpalgamäär tõuseb aeg-ajalt. Täpsemad andmed kehtivate miinimummäärade kohta on alati 
kättesaadavad Ettevõtlus-, kaubandus- ja tööhõiveministeeriumi (Department of Enterprise, trade and 
Employment) töösuhete klienditeeninduse (Workplace Relations Customer Service) kaudu. Rohkema 
info saamiseks logige veebilehele www.workplacerelations.ie 

Teatud majandusharud, sealhulgas põllumajandus, toitlustus, lepinguline koristamine, ehitus, 
lepingulised elektritööd, hotellimajandus (väljaspool Dublini linna, Dun Laoghaire’i ning Corki linna), 
jaekaubandus ja turvateenused on kaetud õiguslikult siduvate lepingute / määrustega, mis sätestavad 
palga miinimummäärad, mis võivad ületada riiklikku miinimumpalka. Täpsemad tingimused ning 
kõnealuste lepingute / määruste koopiad on kättesaadavad töösuhete klienditeeninduse kaudu 
kodulehelt www.workplacerelations.ie 

Tööleping 

1994. aasta töötingimuste seadus (Terms of Employment (Information) Act) sätestab tööandjatele 
kohustuse koostada töötajatele kirjalik dokument / tööleping koos töötajate tingimuste kohta kindlaks 
määratud üksikasjadega. Kirjalik dokument peab sisaldama järgmiseid andmeid: 

• töötamise tingimused seonduvalt tööandja nime ja aadressiga 

• töötamise koht 

• ametinimetus / töö sisu 

• töötamise alustamise kuupäev 

• lepingu kavandatav kehtivusaeg (ajutise lepingu korral) või lepingu lõppemise kuupäev 
(tähtajalise lepingu korral) 

• töötasu määr ja arvutamise viis 

• tasumise intervallid 

• töötunnid (sealhulgas ületunnitöö) 

• õigus kohustuslikule puhkeajale ja puhkepausidele 

• tasustatav puhkus 

• haigusest või vigastusest tulenev töövõimetus 

• pensionid ja pensionisüsteemid 

• õigus etteteatamisele, kollektiivlepingud 

Neid seadusi ei kohaldata isikute suhtes, kes on tööandja juures pidevalt töötanud vähem kui ühe kuu. 
Tööandja peab detailse kirjaliku dokumendi koostama kahe kuu jooksul arvates tööle asumise 
kuupäevast. 

Ametiühingud 

Kuulumine ametiühingusse (Trade Union) on vabatahtlik. Iirimaa tööhõiveõiguse järgi on teil täpselt 
samad õigused Iiri päritolu töötajatega. Üks Iirimaa suuremaid ametiühinguid SIPTU on loonud eraldi 
haru välismaalastest töötajate jaoks. Täiendava info saamiseks võtke ühendust SIPTU-ga telefonil 
+353 1 858 6300 või logige veebilehele www.siptu.ie 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.siptu.ie/


 
  

TERVISHOID JA OHUTUS 

Töötervishoiu ja Tööohutuse amet (Health and Safety Authority) on Iirimaa riiklik asutus, mille ülesanne 
on vastutada töötervishoiu ja -ohutuse eest. Töötervishoiu ja -ohutusega seotud teavet võib leida 
veebiaadressilt www.hsa.ie  

MAKSUSTAMINE (PAYE – Pay As You Earn – „maksa, kui sa teenid“) 

Mida te peate tegema? 

Teie uus tööandja peab teie palgast maksud maha arvama PAYE süsteemi alusel. Veendumaks, et teie 
maksud on algusest peale korrektselt arvestatud ning et tööandja on teile makstud tasudelt õige 
maksusumma maha arvestanud, tuleks teil teha kaks asja: 

• Andke tööandjale oma isiklik avaliku teenistuse number (PPS – Personal Public Service 
Number). Seejärel annab tööandja maksuametile teada, et olete tööd alustanud. 

• Isikliku avaliku teenistuse numbri (PPS) saamisel Sotsiaalkaitse Ministeeriumist (Department of 
Social Protection) saate taotleda maksukrediitide sertifikaati, täites vormi 12A (maksukrediitide 
ja standardmäära maksimumpunkti ümberarvutuste sertifikaadi taotlus – Application for a 
Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) ning saates selle maksuametile. 
Küsige vormi 12A oma tööandja käest. Tööandjalt saate teada ka selle, millisesse maksuameti 
kontorisse tuleb täidetud vorm 12A saata. Kui teie tööandjal ei ole vormi 12A, võite saada selle 
mõnest maksuameti kontorist või helistades telefonil 1890 306 706. Võimalusel tehke seda 
kõike võimalikult kiiresti pärast tööpakkumise vastuvõtmist – isegi siis, kui tegemist on ainult 
osalise tööajaga või puhkuseperioodi tööga. See annab teie tööandjale ja maksuametile aega 
kõik vajalik enne teie esimest palgapäeva valmis saada. 

Mis saab edasi? 

Maksuamet saadab teile ning teie tööandjale maksukrediitide ja standardmäära maksimumpunkti 
ümberarvutuste sertifikaadi (Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point), mis määrab 
üksikasjalikult teie maksukrediitide ümberarvutuste1 summa. 

Millal hakkate maksma tulumaksu? 

Üldjuhul hakkate te makse maksma alates oma esimesest palgapäevast. Tasutava maksu suurus 
sõltub teie palgatasemest ning teie kehtivast maksukrediitide ümberarvutuste summast. 
 
Maksumäärade kokkuvõte (üksikisik) 
 
• 20% esimeselt teenitud 36 800.00 € 
• 40% kogu sissetulekute summast, mis ületab 36 800.00 € 
 
Palun pange tähele: 
Ülaltoodud arvud olid korrektsed antud juhise avaldamise ajal. Need võivad siiski muutuda. Täpsemate 
selgituste ja info saamiseks võtke palun ühendust maksuametiga (Revenue) numbril 01 865 5000 või 
logige veebilehele www.revenue.ie 

 

 

 

 

 
1 Need on maksualandused, mida võimaldab üksikisikutele maksukrediitide ümberarvutuste süsteem 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SOTSIAALKINDLUSTUS 

 
Kui kaalute Iirimaale elama, töötama, õppima või pensionile tulekut, siis on oluline, et oleksite teadlikud 
Iirimaa sotsiaalkindlustuse süsteemist. 
 
Iirimaal maksavad enamus tööandjaid ja töötajaid (vanuses 16 kuni 66 aastat) Sotsiaalkindlustuse 
Fondile (Social Insurance Fund) töötasuga seotud sotsiaalkindlustuse makseid (Pay Related Social 
Insurance – PRSI). Need aitavad kvalifitseeruda teil sotsiaalhüvitiste saajateks, näiteks töötu abiraha, 
haigushüvitis ja riiklik pension (osamaksud). Teie poolt tasutavate maksete suurus sõltub 
sissetulekutest ja ametikohast ning seetõttu nimetatakse neid töötasuga seotud sotsiaalkindlustuse 
makseteks. Sotsiaalkindlustuse maksed on jaotatud erinevatesse kategooriatesse, mida nimetatakse 
maksete klassideks või määradeks. Teie poolt tasutavate maksete klassid või määrad sõltuvad teie töö 
iseloomust. Täiendava info saamiseks PRSI maksete kohta vaadake Sotsiaalkaitseministeeriumi 
(Department of Social Protection) veebilehte: www.welfare.ie 
 

Kolimine Iirimaale ja teie õigused sotsiaalkindlustusele 

Kui tulete riigist, kus kehtivad EL-i määrused või mis on kaetud kahepoolsete sotsiaalkindlustuse 
lepingutega (EL/EMP liikmesriigid), on teie pensioniõigused teisest riigist Iirimaale kolides kaitstud. Te 
saate kombineerida oma kindlustusandmed Iirimaalt ja teisest riigist, et kvalifitseeruda pensionile või 
sotsiaalkindlustuse hüvitistele. 

Sotsiaaltoetuse väljamaksed 

Kui tulete riigist, kus kehtivad EL-i määrused (EL/EMP liikmesriigid), siis peaksite tooma kaasa vormid 
U1 (varasem E301) ja E104. Need vormid on kättesaadavad selle riigi, kust te tulete, vastavas 
sotsiaalkindlustuse ametis ning sisaldavad teie sotsiaalkindlustuse andmeid. Kui te ei ole teises riigis ja 
/ või Iirimaal teinud piisavalt sotsiaalkindlustuse makseid, võite te kvalifitseeruda toetuspõhistele 
väljamaksetele, mis on teie olukorras asjakohased. Toetuspõhised väljamaksed ei ole seotud teie 
sotsiaalkindlustuse andmetega. Juhul, kui teie sissetulekud jäävad alla teatava summa, ei pruugi te 
kvalifitseeruda teie vajadustele vastavate väljamaksete saamiseks. Sotsiaaltoetuse väljamaksete 
saamiseks Iirimaal on olemas ka teatavad püsielukoha nõuded. 

Töötuskindlustuse hüvitise ülekandmine 

Kui olete töötu, siis saab teie töötuskindlustuse hüvitise sellest riigist, kust lahkute, üle kanda juhul, kui 
olete saanud seda 4 nädalat. EL-i määruste kohaselt saate te taotleda selle ülekandmist Iirimaale ning 
te peaksite kaasa tooma vormi U2 (mis asendab vormi E303), kus on teie maksete andmed. Kui olete 
saabunud Iirimaale, peaksite registreeruma ühe nädala jooksul oma kohalikus sotsiaalkaitse büroos. 
Seejärel võite te saada oma hüvitist 13 nädalat (mõnedel juhtudel kuni 26 nädalat). Te saate 
samasugust hüvitist kui oleksite saanud siis, kui oleksite jäänud riiki, kust lahkusite. 

ARVELDUSKONTO AVAMINE 

Tõenäoliselt leiate peagi, et Iirimaal elades ja töötades on vajalik  panga arvelduskonto olemasolek. 
Arvelduskonto võimaldab hoida kokku raha, sooritada rahalisi tehinguid, lasta tööandjal kanda sinna 
töötasu jne. 

Enamik panku küsib arvelduskonto avamisel fotoga isikut tõendavat dokumenti (näiteks pass või 
juhiluba) ja tõestust Iirimaa aadressi õigsuse kohta (näiteks aadressiga kommunaalarve). Ühte ja sama 
dokumenti ei saa kasutada korraga nii isiku kui ka aadressi tõestamiseks. 

Teavet arvelduskonto avamiseks sobivate dokumentide kohta leiate veebiaadressilt: 
www.citizensinformation.ie  

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

TERVISHOID 

Kui te olete EL/EMP või Šveitsi kodanik ning reisite või viibite Iirimaal, siis on teil haiguse või 
õnnetusjuhtumi korral õigus saada tasuta arstiabi Tervishoiuameti (HSE – Health Service Executive) 
haiglate avalikel voodikohtadel ja vabatahtlikes haiglates. 

Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) www.ehic.ie muudab arstiabi saamise kiiremaks ja lihtsamaks. See 
tõendab, et osalete ravikindlustussüsteemis, mida haldab mõni teine EL/EMP liikmesriik või Šveits. 
 
Avalike haiglate tervishoiuteenused on samuti tasuta, ent mõned inimesed, keda ei ole edasi suunanud 
arst (üldarst, GP – General Practitioner), peavad maksma esmase teenustasu. Kui viibite erahaiglas või 
avaliku haigla eravoodikohtadel, siis peate te maksma nii ülalpidamise kui ka ravi eest. Kui omate 
eratervisekindlustust, võib see katta mõned kulud või kõik kulud. 
Ülevaatliku info saamiseks haiglateenuste kohta Iirimaal vaadake veebilehte www.citizensinformation.ie 

Õnnetusjuhtum või hädaolukord / kiirabi 

Enamikes üldhaiglates ja mõnedes erihaiglates on õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade või kiirabi 
osakonnad, kust saavad arstiabi need patsiendid, keda ei ole haiglasse suunanud üldarst (GP). Ent kui 
teil üldarsti suunamist ei ole, võidakse teilt küsida tasu. Kui teil tuleb aga seoses sama haiguse või 
õnnetusjuhtumiga tulla kordusvisiidile, siis ei pea te selle eest enam tasuma. 

Tasuta arstiabi – arstiabikaart 

Iirimaal Tervishoiuameti (HSE – Health Service Executive) poolt välja antud arstiabikaart (medical card) 
võimaldab selle omanikul saada teatud tervishoiuteenuseid tasuta. Kui teie sissetulek jääb teatud 
tasemest madalamale, võib teil tekkida õigus tasuta arstiabile (arstiabikaardile). Seda saate kontrollida 
oma kohalikust Tervishoiuameti büroost. Kui teile on väljastatud arstiabikaart, siis on tavaliselt peale 
teie enese tasuta arstiabiga kaetud ka teie ülalpeetav abikaasa ja ülalpeetavad lapsed. Tervishoiuameti 
kohaliku büroo kohta leiate teavet telefoniraamatust või veebilehelt www.hse.ie 

Eratervisekindlustus 

Iirimaal leidub mitmeid eratervisekindlustuse pakkujaid. 
Eratervisekindlustust pakkuvad ettevõtted: 

• www.vhi.ie 
• www.layahealthcare.ie 
• www.avivahealth.ie 

HARIDUS 

Iirimaa valitsus võimaldab tasuta hariduse nii algtasemel kui teisel astmel. Kolmanda astme haridus 
hõlmab erinevaid harusektoreid. Ülikoolide sektor, tehnoloogia sektor ning kolledžiharidus on peamiselt 
riigi poolt rahastatud (rakenduvad mõned registreerumistasud). Lisaks leidub arvukalt iseseisvaid 
erakolledžeid. Vastuvõtul kolmanda haridustaseme tunnustatud kursustele on väga tugev konkurents 
ning kohti eraldatakse saadud hinnete järgi teise haridusastme lõpueksamite sooritamisel saadud 
lõputunnistuse (Leaving Certificate) põhjal.  
Täisajaga haridus on 6–16-aastastele kohustuslik. Iirimaa haridussüsteemi eest vastutab 
Haridusministeerium (Department of Education). 

Kvalifikatsioonide võrreldavus / läbipaistvus 
Info on kättesaadav mitmetes keeltes veebilehtedel 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu 

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

FAKTE IIRIMAA KOHTA 

Geograafia  

Iirimaa on saar, mis asub Euroopa kõige loodepoolsemas nurgas. 
Pindala: 70 282 km2 [Põhja-Iirimaa: 14 139 km2].  

Kliima  

Golfi hoovuse ja pidevate, peamiselt edelast puhuvate tuulte mõjude tulemusena, on Iirimaa kliima 
ühtlane ja temperatuur on terves riigis sarnane. Kõige külmemad kuud on jaanuar ja veebruar, kus 
keskmine päevane temperatuur püsib 4°C ja 7°C vahel, ning kõige soojemad kuud on juuli ja august 
(14°C kuni 16°C). Temperatuurid alla -10°C või üle 30°C on väga haruldased.  

Madalamatel aladel jääb aasta keskmine sademete hulk peamiselt 800 ja 1200 mm vahele, kuid võib 
idapoolsematel aladel olla vähem kui 750 mm ja läänepoolsematel aladel ületada 1500 mm. 
Mägisematel aladel on aasta keskmine sademete hulk üle 2000 mm. 

Rahvaarv 

5.01 miljonit. 
Rohkem infot pakub Iiri Statistikaamet; www.cso.ie    

Keel 

Inglise keel on teine riigikeel ning väljaspool Gaeltachti alasid, kus räägitakse jätkuvalt iiri keelt, on see 
peamine töökeel.  

Usk  

Iiri põhiseadus tagab kõigile kodanikele südametunnistuse- ja usuvabaduse.  

 

Poliitika  

1921. aasta detsembris kirjutati alla Inglise-Iiri leping, millega 26 krahvkonda said iseseisvuse ning neist 
sai Iiri Vaba Riik. Kuus Ulsteri krahvkonda said 1920. aastal õiguse moodustada Belfastis oma 
parlament ning nemad jäid Ühendkuningriigi osaks. Uus põhiseadus jõustus 1937. aastal ja Iirimaa jäi II 
maailmasõjas neutraalseks. 1949. aastal moodustati Iiri Vabariik. Iirimaa võeti ÜROsse vastu 1955. 
aastal ning ühines Euroopa Majandusühendusega 1973. aastal koos Ühendkuningriigi ja Taaniga. 

Majandus 

Rahvusvahelise kaubandusmajandusena on Iirimaa, kus on väike koduturg, tugevalt sõltuv 
väliskaubandusest. Iirimaale viidatakse regulaarselt kui ühele avatumale turule maailmas ning riigi 
üleilmastumise indeksid on kõrged.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
  

KASULIKKE AADRESSE 

SAATKOND 

Teie saatkonna aadress on kättesaadav Iiri telefoniraamatus (Irish Telephone Directory) jaotises 
„Diplomatic & Consular Missions“ (diplomaatilised ja konsulaaresindused). 

EURES Iirimaa 

Euroopa tööhõiveteenistused (European Employment Services) 
Sotsiaalkaitseministeerium (Department of Social Protection) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
e-post: eures@welfare.ie 
Veebileht: www.euresireland.ie  

TÖÖALASED ÕIGUSED 

Ettevõtlus-, kaubandus- ja tööhõiveministeerium (Department of Enterprise, Trade and Employment) 
Töösuhete klienditeenindus (Workplace Relations Customer Service) 
O’Brien Road, Carlow 
Telefon: +353 59 917 8990 
Veebileht: www.workplacerelations.ie 

 
Õigluseministeerium (Department of Justice) 
Iirimaa naturalisatsiooni ja immigratsiooni teenistus (Irish Naturalisation & Immigration Service) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefon: +353 1 602-8202 
Kohalik kõne: 1890 551 500 
E-post: info@justice.ie 
Veebileht: www.justice.ie 
www.inis.gov.ie 
 
Euroopa avalik infokeskus, Euroopa Liidu maja (European Union House),  
18 Dawson Street, Dublin 2. 
Telefon: +353 1 634 1111 
Veebileht: http://ec.europa.eu/ireland 
E-post: eu-ie-info-request@ec.europa.eu 

EURES 

Veebileht: www.eures.europa.eu 

MINISTEERIUMID 

Sotsiaalkaitseministeerium (Department Social Protection),  
Oma kohaliku sotsiaalkaitse büroo (Social Welfare Office) / Intreo keskuse leidmiseks 
vaadake palun: www.welfare.ie 
 
Haridusministeerium (Department of Education) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefon: +353 1 889 6400  
E-post: info@education.gov.ie 
Veebileht: www.education.ie 
 
 
 
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

Välisministeerium (Department of Foreign Affairs) 
80 St Stephen’s Green, Dublin 2. 
Telefon: +353 1 4082000 
Veebileht: www.dfa.ie 

TERVISHOID 

Terviseministeerium (Department of Health) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefon: +353 1 635 4000 
Veebileht: www.health.gov.ie 
 
Piirkondlikud tervishoiuametid (Health Service Executive Areas) 
Bürood üle kogu riigi.  
Veebileht: www.hse.ie või www.citizensinformation.ie 

TERVIS JA TURVALISUS 

Tervise ja Ohutuse Amet (Health and Safety Authority) 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefon: +353 1 6147000 

Kohalik kõne: 1890 289 389 

E-post: wcu@hsa.ie 

Veebileht: www.hsa.ie 

MAKSUSTAMINE 

Maksuametid (Revenue Commissioners), bürood üle kogu riigi. 
Helistades väljastpoolt Iirimaad: 00353 1 6474444. 
Regionaalsed kohalikud telefoninumbrid on leitavad veebist: www.revenue.ie 

AMETIÜHINGUD 

Iirimaa Ametiühingute Kongress (Irish Congress of Trade Unions – ICTU) 
31–32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefon: +353 1 889 7777 
Veebileht: www.ictu.ie 
 
SIPTU – Teeninduse ja Tööstuse Kutse- ja Tehnikaliit (Services Industrial Professional and Technical 
Union) 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon: +353 1 8586300 
Kohalik kõne: 1890 747 881 
e-post: organising@siptu.ie 
Veebileht: www.siptu.ie 
 
Info Iiri Vabariigi kohta 
www.gov.ie 
 
Info avaliku teenistuse kohta 
www.citizensinformation.ie 
 
Täiendava info saamiseks elamis- ja töötingimuste kohta Iirimaal võtke ühendust oma kohaliku 
EURES-i nõustajaga või kirjutage e-postile: eures@welfare.ie 

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
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http://www.ictu.ie/
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http://www.siptu.ie/
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