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Miksi asuisin Virossa?
ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN. Viron pienimuotoinen, läpinäkyvä ja
epämuodollinen organisaatiohierarkia on monille länsimaisille yksi
tärkeimmistä syistä asettua Viroon: sen ansiosta urakehitys on usein
vaivattomampaa ja nopeampaa kuin monissa muissa maissa.
HYVÄ SUOMEN JA ENGLANNIN KIELEN TAITO. Kuten tunnettua,
varsinkin Pohjois-Virossa puhutaan yleisesti suomea. Ja ellei puhuta,
niin aina voi vaihtaa englanniksi. Sitä osataan koko maassa. Olipa
asiaa sitten kauppaan, virastoon tai lääkärille, jommallakummalla
kielellä tai niiden yhdistelmällä tulee varmasti toimeen.
VIRON KIELEN OPPIMINEN EI OLE VAIKEAA. Vaikka muillakin
kielillä pärjää Virossa mainiosti, paikallisten sekaan sujahtaa parhaiten
paikallisella kielellä. Viro on suomalaiselle kiitollinen ja hauska kieli
opiskeltavaksi, ovathan ne hyvin läheistä sukua toisilleen.
ELINYMPÄRISTÖ. Suomalaisin silmin Viro on tutun tuntuinen,
mutta toisaalta paljon uusia, keskieurooppalaisia vivahteita tarjoava
asuinpaikka. Elinympäristö on turvallinen, muttei ylisäännelty.
Byrokratiaa on vähän.
Myös etäisyydet ovat lyhyitä: pääkaupungin sykkeestä pääsee
puhtaan luonnon keskelle puolessa tunnissa. Kaupunkien keskiaikaiset
sydämet ja maaseutu satoine kartanoineen eivät myöskään lakkaa
hämmästyttämästä, kylpylätarjonnasta puhumattakaan.
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ASIAINHOIDON TEHOKKUUS SEKÄ JULKISELLA ETTÄ
YKSITYISELLÄ SEKTORILLA. Koska niin monet palvelut ovat
sähköisiä, asiat hoituvat nopeasti ja vaivattomasti. Verotus
järjestelmä on läpinäkyvä ja yksinkertainen.
KULTTUURITARJONTA. Vaikka Viro on pinta-alaltaan pieni, on se
kulttuurin saralla suuri. Esimerkiksi konsertti- ja näyttelytarjonta
hakee vertaistaan. Konsertteja laulujuhlien kotimaassa järjestetään
kaikkiin makuihin jatkuvasti. Ja jos koti-ikävä iskisi, myös suomalaista
kulttuuria on kiitettävästi tarjolla.
MAANTIETEELLINEN LÄHEISYYS. Tallinnasta on Helsinkiin
lyhyimmillään vain puolitoista tuntia ja ca 80 kilometriä.
SUURI SUOMALAISYHTEISÖ. Virossa asuu jo yli 7000 Suomen
kansalaista. Facebook-ryhmistä Vironsuomalaiset on etelään
muuttaneiden suomalaisten kohtauspaikka.
SUOMI-PALVELUT. Virossa toimii koko joukko suomalaisia
yhdistyksiä ja muita organisaatioita: Suomen suurlähetystö, Suomen
Viron-instituutti, Suomalais-eestiläinen kauppakamari, Tarton
Tampere-talo, Tallinnan ja Tarton suomalaiset koulut jne.
KOHTUUHINTAISET PALVELUT. Samalla rahalla voi syödä
ravintolassa, pestä vaatteensa ja autonsa sekä ostaa siivouspalvelun
kotiinsa.
Lue lisää: www.workinestonia.com.
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1. YLEISTÄ TIETOA
Valtiomuoto:
Tasavalta, parlamentaarinen
demokratia

Avaintiedot ja -luvut
Virallinen nimi:
Viron tasavalta
Pääkaupunki:
Tallinna

Lippu
Virallinen kieli:
Viro
Maatunnus:
+372

Asukasluku:
1,31 miljoonaa
(2016)
Pinta-ala:
45 227 km2
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Oikeanpuoleinen liikenne

Mittayksikkö:
metrijärjestelmä
Sähkö:
220 V

Jäsenyydet:
EU, NATO, OECD, WTO,
Schengen-alue

Valuutta:
Euro (€)

Aikavyöhyke:
UTC+2
Yleinen hätänumero:
112
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Tärkeimmät kaupungit
Helsinki ca 85 km

Tallinna

Kohtla-Järve

Narva

Riika 			
Pietari			
Tukholma		

VIRO

310 km
350 km
375 km

Saaret: 1521 saarta, joista suurimmat ovat
Saarenmaa, Hiidenmaa ja Muhu.
Järvet: Yli 1400, joista suurimmat ovat
Peipsijärvi ja Võrtsjärvi.

Pärnu
Tartto

SUOMI
NORJA
RUOTSI

VENÄJÄ
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1. YLEISTÄ TIETOA

Maantieto
Viro sijaitsee Itämeren itärannalla ja on pohjoisin kolmesta
Baltian maasta. Viro on yksi Euroopan pienimmistä maista
ja vastaa kooltaan suunnilleen Belgiaa, Hollantia, Sveitsiä tai
Tanskaa.
Viro on alavaa aluetta ja metsät muodostavat noin puolet
maan pinta-alasta. Virolla on myös maailman suurimmat
öljyliuskevarannot – öljyliusketta käytetään raaka-aineena
sähköntuotannossa ja kemianteollisuudessa. Virosta löytyy
myös kalkkikiveä, dolomiittia, hiekkaa, soraa ja savea.
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Sää ja ilmasto
Viron ilmasto on lauhkea ja on meri-ilman ansiosta myös
lämpimämpi kuin maan sijainnin perusteella voisi olettaa.
Sää vaihtelee voimakkaasti ja kovat tuulet, sateet sekä suuret
lämpötilanvaihtelut ovat tavallisia.
Virossa on neljä suunnilleen samanpituista vuodenaikaa.
Virossa päivän pituus vaihtelee suuresti. Talvisin päivät ovat
lyhyitä ja yöt pitkiä, kesällä puolestaan yöt ovat lyhyitä ja
päivänvaloa riittää pitkään. Vuoden pisin päivä on 21. kesäkuuta,
jolloin auringon noususta laskuun on 19 tuntia.
Kevät alkaa maalis- tai huhtikuussa ja on yleensä aurinkoinen,
joskin viileä.
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Kevät
Kevät alkaa maalis- tai huhtikuussa ja
on yleensä aurinkoinen, mutta viileä.

1. YLEISTÄ TIETOA

Kesä
Kesällä (touko-elokuussa) keskilämpötila on 18 °C,
mutta enimmillään lämmintä voi olla jopa 30 astetta.

Syksy
Syksy (syyskuusta lokakuuhun) on yleensä vuoden
sateisinta aikaa, mutta vettä voi kuitenkin sataa
mihin tahansa aikaan vuodesta.

Talvi
Talvi (marraskuusta helmikuuhun) voi olla verrattain kylmä ja lunta voi olla paljon.
Lämpötila voi tammi- tai helmikuussa laskea alle –20 °C:een.

Lisätietoja: Viron sääpalvelu www.ilmateenistus.ee
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Väestö
Viro on väestömäärältään yksi Euroopan pienimmistä maista.
Euroopan unionissa ainoastaan Kyproksella, Maltalla ja
Luxemburgissa on vähemmän asukkaita kuin Virossa. Maan
1,31 miljoonasta asukkaasta 68% asuu kaupungeissa ja suunnilleen
kolmasosa koko maan väestöstä eli noin 400 000 ihmistä asuu
pääkaupungissa Tallinnassa. Muita suuria kaupunkeja ovat 98 000
asukkaan Tartto ja 65 000 asukkaan Narva.

Väestön etninen jakauma
virolaisia (69%)
venäläisiä (26%)
ukrainalaisia (2%)
valkovenäläisiä (1%)
suomalaisia (1%)
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Lisätietoja: Viron tilastokeskus www.stat.ee

1. YLEISTÄ TIETOA

Kieli
Viron virallinen kieli on viro, joka kuuluu suomalais-ugrilaisiin
kieliin ja on suomen läheinen sukulaiskieli. Viro eroaa merkittävästi
balttilaisista kielistä, joita puhutaan Latviassa ja Liettuassa, sekä
myös venäjän kielestä. Viron kielessä käytetään latinalaisia aakkosia,
muutamia saksan kielestä lähtöisin olevia kirjaimia (ä, ö, ü) sekä
myös kirjaimia õ, š, ž. Virolainen identiteetti on tiiviisti sidoksissa
kieleen. Viroa puhuu äidinkielenään noin 1,2 miljoonaa ihmistä
maailmassa.
Englantia osataan Virossa yleisesti ja tämä pätee erityisesti nuoriin.
Venäjä on äidinkieli noin 25%:lle maan asukkaista ja sitä kuulee
yleisesti puhuttavan Tallinnassa sekä Viron itäosissa (Narvassa ja
Kohtla-Järvellä). Tallinnassa osataan melko yleisesti myös suomea,
toisinaan myös saksaa ja ranskaa.
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Uskonto
1500-luvulta lähtien Viro on ollut pääasiassa
protestanttinen (luterilainen) maa.

1800-luvulle saakka kirkko tarjosi ainoan mahdollisuuden
koulunkäyntiin maaseudulla ja Virosta tuskin löytyy taajamaa,
jossa ei olisi näyttävää kirkkoa.

Nykyään Viro on Euroopan maallistuneimpia maita, sillä
asukkaista noin 70% ei katso olevansa millään lailla uskonnollisia.
Maan suurimat uskonnolliset ryhmät ovat luterilaiset ja ortodoksit.
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Lisätietoja: Viron evankelisluterilainen kirkko www.eelk.ee. Viron kirkollisneuvosto www.ekn.ee

1. YLEISTÄ TIETOA

Politiikka ja valtiomuoto
Viro on parlamentaarinen demokratia, jossa pääministeri johtaa
hallitusta. Kansalaiset valitsevat parlamentin (Riigikogu) jäsenet
vaaleissa. Viron parlamentissa on 101 jäsentä ja parlamenttivaalit
järjestetään joka neljäs vuosi.
Valtionpäämies on presidentti, jonka parlamentti (Riigikogu) valitsee
viideksi vuodeksi kerrallaan.
Presidentillä on asemansa perusteella sekä päätösvaltaa että
muodollisia ja edustuksellisia tehtäviä. Presidentillä on veto-oikeus
parlamentin säätämiin lakeihin ja presidentti voi veto-oikeutensa
turvin palauttaa lain uudelleen parlamentin käsittelyyn. Presidentti
on myös puolustusvoimien ylipäällikkö.
Ylintä toimeenpanovaltaa käyttää pääministerin johtama hallitus.
Parlamentti valitsee ja erottaa pääministerin. Toisaalta myös hallitus
voi hajottaa parlamentin presidentin suostumuksella ja järjestää
uudet vaalit, jos hallitus on menettänyt parlamentin luottamuksen.

Lisätietoja: Viron parlamentti www.riigikogu.ee
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Yleiset juhlapäivät

1.1. –
uudenvuoden
päivä

Mikäli yleinen juhlapäivä on viikonloppuna,
seuraavalla viikolla ei ole yleistä vapaapäivää.
Uudenvuodenpäivää (1.1.), itsenäisyyspäivää
(24.2.), voitonpäivää (23.6.) ja jouluaattoa (24.12.)
edeltävä työpäivä on lyhyempi.

24.2. – Viron
itsenäisyyspäivä

pitkä
perjantai

Liputuspäivät
Pakollisia liputuspäiviä ovat lain nojalla 24.2, 23.6,
sekä 20.8. Muina liputuspäivinä liputtaminen ei ole
pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Kiinteistön
omistaja tai vuokralainen vastaa lipun vetämisestä
salkoon.
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2.2. – Tarton
rauhan vuosipäivä

24.2. –
itsenäisyyspäivä

pääsiäis
sunnuntai

3.1. – vapaus
sodassa taistelleiden
muistopäivä
14.3. – viron
kielen päivä

1. YLEISTÄ TIETOA

24.–26.12. –
joulu

20.8. – uudelleen
itsenäistymispäivä

1.5. –
vappu

23.6. –
voitonpäivä
(Võidupüha)

seitsemän
viikkoa pääsiäis
sunnuntaista –
helluntai

4.6. – Viron
lipun päivä
9.5. –
Eurooppapäivä

1.9. – koulujen
lukuvuoden
alkamispäivä
20.8. – uudelleen
itsenäistymispäivä

23.6. –
voitonpäivä
toukokuun
toinen sunnuntai –
äitienpäivä

24.6. –
juhannus

parlamenttivaalien
tai kunnallisvaalien
äänestyspäivä,
kansanäänestyspäivät ja
europarlamenttivaalien
äänestyspäivä

marraskuun toinen
sunnuntai – isänpäivä

24.6. –
juhannus

14.6. – kyydityksen
uhrien muistopäivä
(surulippu vedetään
salkoon)
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E-henkilöllisyys
E-henkilöllisyys tarkoittaa valtion myöntämää digitaalista henkilöllisyys
todistusta henkilöille, jotka eivät fyysisesti asu Virossa. E-henkilöllisyys
mahdollistaa muun muassa sähköisen tunnistautumisen ja asiakirjojen
allekirjoittamisen. Kansalais- tai muita Virossa asuville henkilöille
kuuluvia oikeuksia e-henkilöllisyys ei kuitenkaan anna, eikä
kuvatonta e-henkilökorttia voi käyttää henkilöllisyystodistuksena tai
matkustusasiakirjana.
E-henkilöllisyys avaa mahdollisuuden käyttää kaikkia samoja edistyneitä
sähköisiä palveluita, joita virolaisetkin päivittäin käyttävät – esimerkiksi
allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti, perustaa yritys, hoitaa pankkiasioita,
salata tiedostoja jne. Tarkempia tietoja Viron digitaalisesta nykypäivästä
löydät osoitteesta www.e-estonia.com.

Miksi hankkisin e-henkilöllisyyden?
Erityisen käytännöllinen e-henkilöllisyys on yrittäjille, joilla jo on
liiketoimintaa tai muita yhteyksiä Viroon, sekä henkilöille, jotka esimerkiksi
työskentelevät, opiskelevat tai matkustelevat Virossa usein, mutta eivät
ainakaan toistaiseksi ole asettuneet maahan asumaan. E-henkilöllisyys
on kuitenkin yhtä lailla myös palvelualusta, jonka kautta voidaan tarjota
sähköisiä palveluita maailmanlaajuisesti, olipa palveluiden tarjoajilla tai
käyttäjillä aikaisempia yhteyksiä Viroon tai ei – kyse on siis uudenlaisesta
mahdollisuudesta kaikille, jotka haluavat hoitaa liiketoimiaan ja muita
asioitaan mukavimmalla ja vaivattomimmalla mahdollisella tavalla,
sähköisesti!
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1. YLEISTÄ TIETOA

Miten e-henkilöllisyyttä haetaan?
Hakusivulla on yksityiskohtaiset ohjeet e-henkilöllisyyden hakemista
varten. Hakemuksen käsittelee Viron poliisi- ja rajavartiovirasto,
joka tekee tarvittavat turvallisuus- ja taustaselvitykset ennen
e-henkilöllisyyden myöntämistä. E-henkilöllisyyden saanti edellyttää
myös yhtä käyntiä joko Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen
toimipaikassa tai ulkomailla sijaitsevassa Viron suurlähetystössä.
Virossa käydessäsi voit jättää e-henkilöllisyyshakemuksesi suoraan
Poliisi- ja rajavartioviraston toimipaikkaan.
Ulkomailla hakemuksia ottavat vastaan Viron suurlähetystöt ja
konsulaatit kaikkialla maailmassa. Turvallisuus- ja taustaselvitykset
tehdään samalla tavalla hakupaikasta ja -tavasta riippumatta.
Lue lisää: www.e-estonia.com/e-residents.
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2. VIROON MUUTTAMINEN
Oleskeluluvat
Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Sveitsin
kansalaiset
EU:n kansalainen voi oleskella Virossa ilman oleskelulupaa
voimassaolevan matkustusasiakirjan tai henkilökortin perusteella
korkeintaan kolme kuukautta.
EU:n kansalainen voi hakea väliaikaista oleskekulupaa
asuinpaikkakuntansa mukaiselta poliisilaitokselta kolmen
kuukauden kuluessa Viroon saapumisesta lukien. Oikeus
väliaikaiseen oleskelulupaan myönnetään viideksi vuodeksi
kerrallaan.
Yleensä Virossa viiden vuoden ajan väliaikaisella oleskeluluvalla
asunut EU:n kansalainen saa oikeuden pysyvään oleskeluun
maassa.
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden todistava asiakirja on virolainen
henkilö- eli ID-kortti.
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Lisätietoja: Suomen suurlähetystö www.finland.ee
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Muiden maiden kansalaiset
Oleskelulupa voi olla väliaikainen (voimassa korkeintaan viisi
vuotta) tai pysyvä.
Väliaikainen oleskelulupa voidaan myöntää ulkomaalaiselle
henkilölle:

»» Virossa pysyvästi oleskelevan aviopuolison tai läheisen
sukulaisen luokse muuttamista varten;

»» opiskelua varten;
»» työskentelyä varten;
»» yritystoiminnan harjoittamista varten;
»» merkittävän yleisen edun vuoksi;
»» oleskelulupaa voidaan pidentää todistettavasti saatavien
säännöllisten tulojen perusteella.

Väliaikaista oleskelulupaa voidaan pidentää edellyttäen, että
oleskeluluvan myöntämisperuste ei ole muuttunut ja hakemus
on perusteltu. Virossa väliaikaisen oleskeluluvan perusteella
oleskelevan ulkomaan kansalaisen, joka haluaa oleskella muualla
kuin Virossa yli 183 päivää vuodessa, on ilmoitettava muussa
maassa viettämänsä aika Viron maahanmuuttovirastolle.
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2. VIROON MUUTTAMINEN

Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää ulkomaan kansalaiselle:

»» joka on oleskellut Virossa pysyvästi väliaikaisen oleskeluluvan
perusteella vähintään viiden vuoden ajan;

»» henkilölle, jolla on voimassaoleva pysyvä oleskelulupa;
»» henkilölle, jolla on virallinen asuinpaikka, sairausvakuutus ja
pysyvät säännölliset tulot Virossa asumista varten;

»» joka hallitsee vähintään viron kielen perusteet.

Lisätietoja: Viron maahanmuuttovirasto www.politsei.ee
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2. VIROON MUUTTAMINEN

Lemmikkieläinten tuonti
Lemmikkieläinten tuonti muista EU-maista Viroon
Kaikilla koirilla on oltava mikrosiru ja EU-passi Euroopan unionin
alueella liikkumiseen. EU:n lemmikkieläinpassi on yhtenäinen
kaikissa EU-maissa ja sisältää kaikki tarvittavat eläintä koskevat
tiedot, kuten tunnistusmerkinnät sekä merkinnät voimassaolevasta
raivotautirokotuksesta. Passi on voimassa koko lemmikin eliniän.
Eläinlääkärit antavat lisätietoja ja suorittavat tarvittavat valmistelut
lemmikin matkustamista varten.

Lemmikkieläinten tuonti Viroon EU:n ulkopuolelta
EU:n ulkopuolelta saa tuoda maahan lemmikkieläimen edellyttäen,
että lemmikillä on:

»» voimassaoleva eläinlääkärintodistus tai lemmikkieläinpassi;
»» mikrosiru (ISO 11784);
»» voimassaoleva raivotautirokotus.
Viroon saapumisen jälkeen paikallinen eläinlääkäri voi myöntää
lemmikille EU:n lemmikkieläinpassin, jolla lemmikkieläin voi
matkustaa Euroopassa.

Lisätietoja: Viron elintarvikevirasto www.vet.agri.ee

25

Oman auton tuonti
Oman auton tuonti toisesta EU-maasta
EU:n lainsäädännön nojalla yksityishenkilölle kuuluva ajoneuvo voidaan väliaikaisesti viedä
toiseen EU-maahan ja sitä voidaan käyttää kyseisessä maassa korkeintaan kuuden kuukauden
ajan minkä tahansa 12 kuukauden mittaisen ajanjakson aikana. Ajoneuvo on kuitenkin
rekisteröitävä uudelleen, mikäli sen omistaa tai sitä käyttää kyseisessä maassa vakituisesti
oleskeleva henkilö.

Oman auton tuonti EU:n ulkopuolelta
Henkilöauto voidaan tuoda Viroon verovapaasti osana henkilön muun omaisuuden tuontia
maahan edellyttäen, että ensimmäisen vuoden aikana maahantuoduista ja myydyistä autoista
maksetaan tuontitulli sekä arvonlisävero.
Mikäli henkilöauto tuodaan EU:n ulkopuolelta yhdessä muun maahan tuotavan omaisuuden
kanssa, tullimuodollisuudet on aina hoidettava. Tullaus ja henkilöauton rekisteröinti on
tehtävä mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään viiden arkipäivän kuluessa oleskeluluvan
saamisesta.
Mikäli oma auto tuodaan EU-alueen ulkopuolelta, verovapaalle tuonnille on kaksi vaatimusta:

»» pysyvä oleskelu EU:n ulkopuolella on kestänyt vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti;
»» henkilöauto on ollut omistajan hallussa vähintään kuusi kuukautta.
Henkilöauton rekisteröintiin Virossa tarvitaan:

»» oleskelulupa;
»» auton rekisteröintikatsastus paikallisella katsastusasemalla.
26

2. VIROON MUUTTAMINEN

Lisätietoja: Viro vero- ja tullihallitus www.emta.ee
Viron tievirasto www.mnt.ee
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3. ASUMINEN
Vuokra-asunnot
Virossa asutaan yleensä omistusasunnossa ja vuokra-asunnot muodostavat vain pienen osan
asuntomarkkinoista. Asunnon vuokraamista varten kannattaa ottaa yhteyttä kiinteistönvälittäjään.
Vuokra-asuntoja voi katsella myös itse monilta asuntosivustoilta, mutta ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista kannattaa aina ottaa yhteyttä kiinteistöalan asiantuntijaan.
Vuokrasopimus voidaan solmia joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Vuokraajasta voidaan sopia rajoituksetta. Vuokrasopimuksia sääntelee Viron velvoiteoikeuslaki ja lain
tarkoituksena on suojata vuokralaisen etuja.
Määräaikaiset vuokrasopimukset raukeavat vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana. Laki
mahdollistaa määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen ennen määräaikaa ainoastaan
tarkkaan rajatuissa tapauksissa. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset voidaan irtisanoa
kumman tahansa osapuolen ilmoituksella kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Takuuvuokra
Vuokrasopimuksen ehtona on yleensä 1–3 kuukauden vuokraa vastaava takuuvuokra.
Vuokranantajan on säilytettävä takuuvuokra erillisellä pankkitilillä, ja summalle kertyy vähintään
paikallinen keskimääräinen korko. Talletus maksetaan korkoineen takaisin vuokralaiselle
vuokrasopimuksen päättyessä, mutta vuokranantajalla on oikeus vähentää takuuvuokrasta
mahdolliset ylimääräiset kulut, kuten vuokralaisesta johtuvat asunnon korjauskulut.
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Vuokranmaksu, sivukulut ja välityspalkkiot
Vuokra maksetaan yleensä jokaisen kuukauden alkaessa tilisiirrolla
ja vuokranmaksun eräpäivä on määritelty vuokrasopimuksessa.
Vuokraennakon maksaminen sopimusta allekirjoitettaessa ei ole
poissuljettua.
Sivukulujen maksaminen määritellään vuokrasopimuksessa.
Sivukulut sisältyvät toisinaan vuokraan ja toisinaan ne maksetaan
vuokran lisäksi.
Mikäli vuokranantaja on yritys, vuokraan voidaan lisätä
arvonlisävero. Omistaja maksaa tällöin asuntoon liittyvät kulut,
mikäli toisin ei ole sovittu.
Kiinteistönvälittäjien veloittama palkkio vastaa yleensä yhden
kuukauden vuokraa ja sen maksaa vuokralainen, ellei toisin ole
sovittu.
Edellä esitettyä ei sovelleta lyhytaikaisiin eli alle kolmen kuukauden
vuokrasopimuksiin.
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Asuntojen ja kiinteistöjen osto ja myynti
Asunnon tai kiinteistön ostaminen vieraassa maassa on eräs
ulkomailla asumiseen liittyviä suurimpia päätöksiä. Hankinnassa
kannattaa käyttää kiinteistönvälityspalveluja, ja notaarit sekä
asianajajat voivat auttaa kiinteistökaupan paikallisiin erityispiirteisiin
perehtymisessä.

Ostaminen
Yksityishenkilöt ja yritykset, jotka eivät ole Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen kansalaisia tai yrityksiä, voivat ostaa
kiinteistön tai tontin asiasta vastaavan paikallisviranomaisen
suostumuksella. Asuntojen ostamista ei yleensä rajoiteta millään
lailla.
Kaupan vahvistaa aina julkinen notaari, joka myös laatii
kiinteistörekisterille tehtävät omistajanvaihdosta koskevat ilmoitukset.
Osapuolten on allekirjoitettava kauppaan liittyvä asiakirjat notaarin
toimistossa.
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3. ASUMINEN

Hyödyllisiä sivustoja:

Suurimmat kiinteistönvälitystoimistot:

www.city24.ee

Uus Maa www.uusmaa.ee

www.kv.ee

Arco Vara www.arcovara.ee
1Partner Kinnisvara www.1partner.ee
Ober-Haus www.ober-haus.ee
Re Kinnisvara www.re.ee
Pindi Kinnisvara www.pindi.ee
Domus Kinnisvara www.domuskinnisvara.ee
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Asumisen peruspalvelut
Virossa käytetään 220 V:n ja 50 Hz:n sähköjännitettä ja pistotulpat
ovat tavallisia eurooppalaisia kaksipiikkisiä pistotulppia.
Viron sähkömarkkinoiden säännöstely päättyi 2013 ja sähköyhtiöitä
on useita. Sähkön markkinahinta määräytyy vaihtohinnan, asiakkaan
sähkönkulutuksen sekä kilpailutilanteen mukaan.
Sähkölaskuun lisätään siirtomaksu sähkön siirtämisestä linjoja pitkin
kohteeseen. Viranomaiset valvovat siirtomaksuja ja ne määritellään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sähkön hintaan lisätään arvonlisävero.

SÄHKÖ

Taloa tai asuntoa vuokrattaessa on solmittava sähkösopimus
sähköyhtiön kanssa tai sähkön maksamisesta on sovittava erikseen
silloin, kun sähkösopimus on vuokranantajan nimissä. Kiinteistöä
tai asuntoa ostaessa on valittava sopivin sähköyhtiö sekä tarjous ja
solmittava sopimus sähköyhtiön kanssa.
Maakaasupalveluista vastaa Virossa yksinomaan paikallinen
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3. ASUMINEN

maakaasuyhtiö Eesti Gaas. Mikäli vuokra-asunto tai talo
lämmitetään maakaasulla, kiinteistön tai asunnon omistaja on
solminut sopimuksen maakaasuyhtiön kanssa ja kaasulaskun
maksamisesta on sovittava omistajan kanssa. Oman sopimuksen
solmiminen kaasuyhtiön kanssa edellyttää vuokrasopimuksen
jäljennöstä tai omistajuuden todistamista.
Kaikkien asukkaiden on ilmoittauduttava oman alueensa
vesihuoltoyhtiön asiakkaaksi vesi- ja viemäröintipalveluiden
käyttämistä varten. Oman asuinalueen palveluntarjoajan voi
tarkistaa osoitteesta www.evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2
tai kysyä paikallisesta teknisestä virastosta.

MAAKAASU

Jokaisella kiinteistöllä on vastaava palveluntarjoaja. Uuteen
kotiin muutettaessa vesimittarin lukema on kirjoitettava muistiin
ja merkittävä sopimukseen. Mikäli kyseessä on vuokra-asunto
kerrostalossa, asukasyhdistys tai kiinteistöhuoltoyhtiö huolehtii
vastaavista järjestelyistä. Omakotitaloja vuokrattaessa on
solmittava sopimus palveluntarjoajan kanssa itse tai sovittava
vuokranantajan kanssa vesihuoltopalvelun maksamisesta, mikäli
sopimus on omistajan nimissä.
Kierrätettävät ja lajiteltavat jätteet voidaan viedä vastaaviin

VESI
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keräyspisteisiin:

»» lasi laitetaan vihreisiin säiliöihin;
»» paperi laitetaan sinisiin säiliöihin;
»» sekapakkaukset (muovi ja metalli) laitetaan keltaisiin säiliöihin;
»» punaiset säiliöt ovat tekstiilejä varten.
Kierrätyspisteitä pakkausjätteelle löytyy kaikkialta Virosta ja
Tallinnassa tällaisia keräyspisteitä on noin 450.

KIERRÄTYS
JA JÄTTEIDEN
LAJITTELU
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Pullo- tai tölkkijuomia ostettaessa veloitetaan yleensä pieni
pantti, jonka saa takaisin, kun palauttaa tyhjät pullot ja
tölkit palautusautomaattiin (automaatteja on suurimmissa
ruokakaupoissa). Automaatista saa kuitin, jonka voi vaihtaa
käteiseen kassalla tai käyttää ostoksien maksamiseen.
Vaarallinen jäte (elektroniikka, autonrenkaat sekä akut ja muu
vastaava jäte) voidaan viedä keräyspisteeseen. Paikallinen
jätehuollosta vastaava virasto neuvoo tarvittaessa kierrätykseen ja
jätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa.

3. ASUMINEN

Tietoliikenne- ja telepalvelut
Viro tunnetaan korkean teknologian palveluistaan ja erilaisten
tietoliikennepalvelujen käyttö on olennainen osa arkea. Virossa
miltei kaikki aina vauvasta vaariin käyttävät matkapuhelinta ja
sähköpostia.
Viro on maailman johtavia maita asukaslukuun suhteutetun
matkapuhelinliittymien määrän perusteella, sillä maassa on
enemmän matkapuhelinliittymiä kuin asukkaita. Useat virolaiset
eivät käytä lankapuhelinta enää lainkaan ja yleisöpuhelimet ovat
poistuneet käytöstä.

Puhelinpalvelut
Matkapuhelimet ovat erittäin tärkeä osa arkea Virossa.
Matkapuhelimella maksetaan pysäköintimaksut ja lisäksi sillä voi
ostaa julkisen liikenteen lippuja. Yleensä matkapuhelinliittymään
sisältyy myös internetin käyttö.
Viron suurimmat matkapuhelinoperaattorit ovat Telia, Tele2 ja Elisa.
Prepaid-liittymissä ei ole kuukausiveloitusta, mutta puhelujen
minuuttihinnat ovat hiukan korkeampia. Prepaid-liittymiä myydään
kioskeissa ja huoltoasemilla. Suosituimpia prepaid-liittymiä ovat
Simpel, Smart, Diil ja Zen.
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Virolaiset lankapuhelinnumerot ovat seitsennumeroisia. Ulkomaille
soitettaessa valitaan ensin 00 ja sitten maatunnus, suuntanumero
ja vastaanottajan puhelinnumero.
Viron maatunnus on +372.
Ekspress Hotline on myös englanniksi vastaava paikallinen
neuvontapalvelu, jonka numero on 1182 ja verkkosivut osoitteessa
www.1182.ee.

Televisio/internet/lankapuhelin
Helpoin ja yksinkertaisin tapa järjestää palvelut kotiin on ottaa
yhteyttä palveluntarjoajaan, joka asentaa lankapuhelimen,
television ja internetyhteyden kotiin kaikkine tarvittavine
laitteineen. Palvelujen hinnat ovat edullisia muihin maihin
verrattuna eli yleensä noin 20 euroa kuukaudessa sisällöstä
riippuen. Sopivat paikalliset ja ulkomaiset televisiokanavat voi valita
erikseen kuten myös laajakaistayhteyden nopeuden. Lisäksi voi
valita myös muita palveluja, kuten tallennuspalvelut tai elokuvien
vuokrauksen.
Mikäli vuokra-asunto on suuremmassa kerrostalossa,
asukasyhdistys on voinut sopia tiettyjen palvelujen toimittamisesta
kaikkiin asuntoihin.
Laajakaistayhteyksiä sekä kaapelitelevisio- ja lankapuhelinpalveluja
tarjoavat Telia, Starman ja STV.
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Posti
Eesti Post on paikallinen postilaitos. Eesti Postin postikonttoreita
löytyy kaikkialta Virosta. Postikonttorit ovat avoinna arkisin
ja osa myös lauantaisin, joskin aukioloajat voivat vaihdella
huomattavasti. Lisätietoja postin palveluista ja konttoreiden
aukioloajoista löytyy www.omniva.ee.
Kirjepostilaatikot ovat oransseja ja niitä on kaikkien
postikonttoreiden ja ostoskeskusten sisäänkäyntien luona sekä
useimmilla huoltoasemilla. Kirjeet ja kortit lähetetään ostamalla
postimerkki ja laittamalla kirjeet ja postikortit Eesti Postin
oranssiin postilaatikkoon. Postilaatikoiden tyhjennysajat on
merkitty laatikkoihin. Kirjeitä ja kortteja ei voi lähettää jättämällä
niitä omaan saapuvan postin postilaatikkoon. Kirjeet toimitetaan
perille Viroon sekä muualle Baltiaan ja Pohjoismaihin yleensä
1–3 päivässä ja muihin maihin noin viikossa. Postimerkkejä
myydään posteissa, kioskeissa ja useimmissa ruokakaupoissa.

Posti- ja lähettipalveluja:
TNT www.tnt.com
DHL www.dhl.ee
UPS Kullerteenus www.ups.com
ITELLA Smartpost OÜ www.smartpost.ee
Express Post www.expresspost.ee

Osoitteeseen on merkittävä postinumero. Kaikki Viron
postinumerot löytyvät Eesti Postin verkkosivuilta.
Posti jaetaan päivittäin maanantaista lauantaihin yleisiä
juhlapäiviä lukuun ottamatta.
Pakettiautomaatti on helppo tapa lähettää ja vastaanottaa
paketteja. Pakettiautomaatilta voit lähettää paketin toiseen
automaattiin Virossa ja myös Suomessa.
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Muuttaminen Virossa
Osoitteenmuutokset
Kaikista osoitteenmuutoksista on ilmoitettava 30 päivän
kuluessa henkilökohtaisesti postitse tai sähköpostitse paikalliselle
väestörekisterinpitäjälle (henkilökortti on esitettävä). Pienemmillä
paikkakunnilla muutokset on tehtävä asioimalla suoraan
paikallisen rekisterinpitäjän kanssa. Saman perheen jäsenet voivat
tehdä yhteisen muuttoilmoituksen.

Postin kääntäminen
Viron postilaitos (Eesti Post) kääntää postin uuteen osoitteeseen
edellyttäen, että siirtoilmoitus on tehty postilaitokselle
henkilökohtaisesti. Posti (sanoma- ja aikakauslehtiä lukuun
ottamatta) toimitetaan uuteen osoitteeseen kuuden kuukauden
ajan. Sanoma- ja aikakauslehtien lähettämisestä uuteen
osoitteeseen on sovittava suoraan niiden julkaisijoiden kanssa.
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Jalkakäytävien kunnossapito
Rakennuksen ja omakotitalojen omistajat vastaavat
jalkakäytävien turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Talvisin
omistajien on:

»» poistettava jää kiinteistöön rajoittuvilta jalkakäytäviltä ja
hiekoitettava tarvittaessa;

»» tarkastettava katto ja julkisivu säännöllisesti lumen ja jään
varalta;

»» järjestettävä lumen ja jään poisto.
Omakotitaloa vuokrattaessa talvikunnossapidosta on sovittava
vuokrasopimuksessa.

Lisätietoja: Viron sisäasiainministeriö www.siseministeerium.ee
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4. TYÖSKENTELY
Työluvat
EU:n kansalaiset eivät tarvitse erillistä työlupaa työskentelyyn
Virossa.
Muiden maiden kansalaisilla, jotka oleskelevat Virossa
oleskeluluvan perusteella, on oikeus työskennellä Virossa,
mikäli laissa ei toisin määrätä.
Muut ulkomaalaiset voivat työskennellä Virossa korkeintaan
kuuden kuukauden ajan 12 kuukauden aikana viisumin
perusteella tai viisumivapaasti maassa ollessaan edellyttäen,
että työsuhde rekisteröidään ennen varsinaisen työskentelyn
aloittamista.
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Lisätietoja: Viron maahanmuuttovirasto www.politsei.ee
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Työsuhteet
Virossa työsuhteita sääntelevät seuraavat lait:

»» työsopimuslaki;
»» velvoiteoikeuslaki;
»» työriitojen sovittelusta annettu laki;
»» työterveyshuolto- ja työturvallisuuslaki.
Työsopimukset
Työskentely perustuu yleensä työsopimukseen.
Asianmukainen työsopimus antaa työntekijälle paremman
suojan ja suuremmat oikeudet. Työsopimus kannattaa
aina solmia kirjallisena ja kahtena kappaleena. Sopimusta
voidaan muuttaa molempien osapuolten suostumuksella.
Työsuhteen alussa noudettava koeaika on yleensä neljä
kuukautta.
Yleensä työsopimukset solmitaan toistaiseksi
voimassaolevina. Määräaikaisen työsuhteen solmimiseksi
työnantajan on kyettävä perustelemaan työsuhteen
määräaikaisuus (esimerkiksi luonteeltaan sesonkimaisen
työn aiheuttama lisätyövoiman tarve).
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4. TYÖSKENTELY

»» Palkasta voidaan sopia vapaasti. Palkan on kuitenkin

oltava vähintään Viron minimipalkka, joka on 430 euroa
vuonna 2016;

»» Palkka on maksettava vähintään kerran kuukaudessa
ja palkka maksetaan työntekijän pankkitilille. Palkka
maksetaan nettomääräisenä ja työnantaja vastaa
lakisääteisten verojen laskennasta ja pidättämisestä;

»» Päätoimisen työsuhteen viikoittainen työtuntimäärä

on 40 tuntia eli kahdeksan tuntia päivässä. Työnantaja
ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä työviikosta eli
osa-aikaisesta työskentelystä. Ylityötä koskevat omat
säännöksensä kuten myös öisin ja yleisinä vapaapäivinä
työskentelyä;

»» Työntekijällä on oikeus vähintään 28 kalenteripäivän
mittaiseen vuosilomaan kalenterivuoden aikana;

»» Raskaana oleviin ja imettäviin naisiin sekä pienten lasten
vanhempiin sovelletaan tiettyjä erityisehtoja.

Lisätietoja: Viron sisäasiainministeriö www.sm.ee
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Yrityksen perustaminen
Oman yrityksen perustaminen on helppoa. Yrityksen voi
perustaa myös kokonaan sähköisesti muutamassa päivässä.
Yrityksen perustamiseen verkossa tarvitaan henkilökortti
henkilöllisyyden varmentamista sekä asiakirjojen sähköistä
allekirjoittamista varten. Yrityksen perustamista sääntelee
Viron liiketoimintalaki.
Yrityksen perustamisesta voi lukea lisää Viron
elinkeinoelämän kehittämissäätiön sivustolta osoitteessa
www.investinestonia.com.
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Toimiluvat
Liiketoiminnan harjoittaminen seuraavilla toimialoilla edellyttää erityistä
toimilupaa:

»» rakentaminen;
»» rahoitus- ja vakuutustoiminta;
»» tiedotus ja viestintä;
»» alkoholi- ja tupakkavalmisteiden myynti;
»» media;
»» maatalous;
»» kuljetus ja teollisuus;
»» energia;

»» koulutus;
»» ympäristö;
»» viihde ja vapaa-aika;
»» hyvinvointi;
»» matkailu;
»» työvoimapalvelut;
»» tietyt erikoisalat.

Hakemukset esitetään sähköisesti Viron toimialarekisterille.
Toimialarekisteri kuuluu Viron talousministeriön alaisuuteen.
Lisäksi on tarkistettava, sovelletaanko yrityksen toimialaan muita
erityisvaatimuksia: https://mtr.mkm.ee/.
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Työnhaku
Työpaikan löytäminen on aina haasteellista ja vieraassa maassa työpaikan
hakeminen on vieläkin vaativampaa. Virossa työnhakijalta edellytetään
yleensä viron ja/tai venäjän kielen hallintaa. Avoimia työpaikkoja on
kuitenkin myös englantia osaaville erityisesti informaatioteknologian alalla
sekä matkailun parissa.
Virossa työpaikkaa voi hakea usealla eri tavalla. Usein avoimista
työpaikoista ei ilmoiteta, vaan sopiva työntekijä löytyy omien
verkostojen ja henkilökohtaisten suositusten kautta. Useat yritykset
etsivät sopivia työntekijöitä omien työntekijöidensä kautta tai käyttävät
rekrytointipalveluja.
Lisää tietoa työskentelystä Virossa löytyy
sivustolta www.workinestonia.com.
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Lisätietoja:
https://ec.europa.eu/eures
www.cv.ee
www.cvkeskus.ee
www.tootukassa.ee

4. TYÖSKENTELY

Yleiset työnhakutavat:

»» vastaamalla sanomalehdessä (Äripäev, Eesti Ekspress, Postimees, Eesti Päevaleht) tai rekrytointisivustolla
(CV-Online, CV Keskus) julkaistuun työpaikkailmoitukseen;

»» lisäämällä oma ansioluettelo rekrytointipalvelun sivuston tietokantaan. Palvelu ilmoittaa mahdollisen sopivan
työpaikkailmoituksen ilmestymisestä sivustolle (CV-Online, CV Keskus);

»» virolaisten rekrytointipalveluiden ja suorahakuyritysten yhteystietoja löydät sivustolta www.workinestonia.com;
»» kehittämällä omaa verkostoa ja kertomalla etsivänsä sopivaa työtä, mikä voi johtaa toimivan verkoston luomisen
ohella myös sopivan työpaikan löytymiseen;

»» ottamalla yhteyttä työnvälitystoimistoon (Eesti Töötukassa).
Tietoa avoimista työpaikoista sekä hyödyllistä tietoa työllistymisestä ja asumisesta Virossa löytyy myös EURESpalvelusta (European Job and Mobility Portal). Euresin paikalliset neuvojat työskentelevät Viron työvoimatoimistoissa.
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Tutkintojen ja pätevyyden tunnustaminen
Akateemisten tutkintojen tunnustaminen
Opintojen jatkamiseksi Virossa ulkomailla suoritetun akateemisen
tutkinnon perusteella on otettava yhteyttä suoraan vastaavaan
yliopistoon tai korkeakouluun. Tutkintojen tunnustamisesta vastaa
Viron ENIC/NARIC-keskus: www.archimedes.ee/enic.
Akateemisen tutkinnon tunnustaminen ei ole edellytys työnhaulle
(säänneltyjä ammatteja lukuun ottamatta). Tutkintojen
tunnustaminen voi kuitenkin auttaa mahdollista tulevaa
työnantajaa saamaan selkeämmän käsityksen työnhakijan
pätevyydestä.
Ammattipätevyyden tunnustaminen
Ammattipätevyyden tunnustamisen avulla ulkomainen henkilö voi
harjoittaa säänneltyä ammattia tai toimintaa Virossa.
Luettelo paikallisista säännellyistä ammateista löytyy akateemisten
tutkintojen tunnustamisen tiedotuskeskuksen sivustolta.
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen mukaista ammattipätevyyden
tunnustamista sääntelee ulkomaisten tutkintojen
ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu laki.
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Lisätietoja:
Viron ENIC/NARIC-keskus
(akateemisten tutkintojen
tunnustamisen tiedotuskeskus)
www.archimedes.ee
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5. VEROTUS JA
PANKKIPALVELUT
Yleisimmät verot
Viron verotusjärjestelmä perustuu valtionveroihin ja
paikallisveroihin, joiden keräämisestä vastaavat kunnat ja kaupungit
omalla alueellaan. Valtionveroja ovat tulovero, sosiaaliturvamaksu,
kiinteistövero, uhkapelivero, arvonlisävero, valmisteverot ja raskaiden
ajoneuvojen ajoneuvovero. Kunnalla ja kaupungilla on oikeus
ottaa käyttöön myös muita paikallisia veroja, mutta ainoastaan
muutamat kunnat ja kaupungit ovat toimineet näin. Tällaisia muita
paikallisveroja ovat esimerkiksi huvivenevero, mainosvero, katujen
ja teiden sulkemisesta perittävä vero, moottoriajoneuvovero ja
lemmikkieläinvero sekä viihdevero ja pysäköintimaksut.
Virossa ei ole erillistä lahja- tai perintöveroa. Useista toimista
peritään kuitenkin leimaveroa.
Viron verotusjärjestelmän periaatteita ovat yksinkertaisuus ja
alhainen veroaste.
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Tulovero
Virossa vakituisesti asuvat maksavat tuloveroa kaikkialta maailmasta
saamastaan tulosta. Verotettava tulo käsittää työstä saadun palkkion,
liiketoiminnasta saadun tulon, korot, tekijänoikeuspalkkiot, vuokratulot,
pääomatulon, eläkkeet ja stipendit (lukuun ottamatta valtion budjetista
tai lain nojalla maksettavia). Virolaisten tai ulkomaisten yhtiöiden
maksamat osingot eivät ole veronalaista tuloa, jos osingon jakava yritys
on jo maksanut yhtiöveron osingon määrästä.
Maassa väliaikaisesti oleskelevat maksavat veroa ainoastaan virolaisista
tulonlähteistä saamistaan tuloista.
Tuloverotus perustuu tasaverotukseen ja tuloveroprosentti on 20%.
Henkilö on verovelvollinen Virossa, jos hänen vakinainen asuinkuntansa
on Virossa tai jos hän oleskelee Virossa vähintään 183 kalenteripäivän
ajan 12 kuukauden perättäisen jakson aikana. Sekä Virossa asuvien
että muualla asuvien henkilöiden, joilla on Virosta saatuja tuloja, on
ilmoitettava edellisvuoden tulonsa veroilmoituksella viimeistään 31.3.
Kaksoisverotuksen välttämiseksi Viro on tehnyt kaksoisverotuksen
estävän sopimuksen useiden maiden kanssa. Kaikkiaan tällainen
sopimus on voimassa 56 maan kanssa, ja Suomi on yksi niistä.

Lisätietoja: Viron vero- ja tullihallitus www.emta.ee
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Pankkipalvelut
Viron rahoitus- ja finanssipalvelualalla kilpailu on kovaa ja
palvelut monipuolisia. Virossa toimivat pankit ovat pääasiassa
pohjoismaisten pankkien tytäryhtiöitä tai sivukonttoreita.
Paikallisten pankkien hallussa on vain noin 5% markkinoista.
Pankkipalvelut ovat monipuolisia ja käsittävät laajan valikoiman
erilaisia palveluja päivittäispankkipalveluista pitkälle kehitettyihin
varainhoitopalveluihin. Vakuutuspalveluja ja henkivakuutuksia
tarjoavat vakuutusyhtiöt. Useimmilla pankeilla on myös omia
vakuutus- ja leasingrahoituspalveluja tarjoavia tytäryhtiöitä.
Suurimmat Virossa toimivat pankit ovat Swedbank, SEB, Nordea,
LHV ja Danske Bank.
Verkkopankkipalvelut ovat erittäin monipuoliset. Maksu- ja
luottokortteja käytetään yleisesti.
Pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä sijoitusyhtiöiden toimintaa valvoo
Viron finanssivalvonta.
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Pankkitilin avaaminen
Pankkitilin avaamiseksi paikallisessa konttorissa on mentävä
paikan päälle konttoriin ja esitettävä henkilöllisyystodistus (passi
tai henkilökortti). Mikäli oleskelu- tai työlupa on jo olemassa, tili
voidaan avata välittömästi. Mikäli näin ei ole, tilin avaaminen voi
kestää muutaman viikon.
Pankkitilien valuutta on euro, mutta tilillä voi säilyttää myös useita
muita valuuttoja.

Pankkipalvelut
Tilisiirrot ovat yleinen tapa siirtää rahaa yrityksille ja
yksityishenkilöille. Verkkopankissa tehdyt maan sisäiset tilisiirrot
saapuvat perille samana päivänä ja euroalueen sisäiset tilisiirrot
ovat perillä muutamassa päivässä. Kansainväliset tilisiirrot kestävät
pidempään valuutasta ja kohdemaasta riippuen.
Pankkien palveluvalikoimaan kuuluu useita erilaisia rahoitus- ja
asuntolainatuotteita. Autot ostetaan yleensä leasing-rahoituksen tai
autolainan turvin.
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Päivähoitoa ja esikoulua sekä perus- ja keskiasteen koulutusta koskevissa
kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Tallinnan kaupungin opetusvirastoon
(www.tallinn.ee) tai Tarton kaupungin opetusvirastoon (www.tartu.ee).

Päivähoito ja esikoulu (3–6-vuotiaat)
Virossa lapset aloittavat päivähoidon yleensä aikaisintaan puolentoista
vuoden iässä, jolloin perheelle maksettavan vanhempainpäivärahan
maksaminen päättyy. Vanhemman palatessa työhön lapsi aloittaa
päivähoidossa tai lasta hoitavat isovanhemmat tai lastenhoitaja.
Useimmat virolaiset lapset aloittavat päiväkodissa kolmivuotiaana.
Kotiin jäävät lapset voivat myös osallistua erilaiseen päivähoito- ja
esikouluikäisille lapsille tarkoitettuun toimintaan joko päiväkodissa tai
käymällä esikoulua. Lisäksi tarjolla on yksityisiä lastenhoitopalveluja,
mutta niissä ei anneta esikouluopetusta.
Virossa on sekä julkisia (93%) että yksityisiä (7%) päiväkoteja.
Vanhemmat maksavat julkisesta päivähoitopalvelusta pienen
päivähoitomaksun sekä ruokailukustannukset. Loput eli suurimman osan
päivähoitomaksusta maksaa kunta. Päivähoitomaksu voi vaihdella useista
eri tekijöistä riippuen. Yksityisissä päiväkodeissa päivähoitomaksut ovat
huomattavasti korkeammat. Vanhemmat voivat vapaasti valita lapselleen
sopivan päiväkodin. Oma kunta tai kaupunki takaa päiväkotipaikan
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jokaiselle koulupiirin lapselle. Joillakin alueilla päivähoitopaikkaa
voi kuitenkin joutua jonottamaan niiden rajoitetun määrän vuoksi.
Vanhempien on haettava päivähoitopaikkaa lapselleen itse ja myös
lapsen lääkärintodistus on esitettävä. Jos päivähoidossa oleva
lapsesi on kirjoilla Virossa, kunta maksaa hänestä myös pienen
kuukausittaisen lapsilisän.
Yksityiset päiväkodit määrittelevät päivähoidon aloittamiselle omat
vaatimuksensa.
Useimmat päiväkodit ovat vironkielisiä, mutta noin 13% päivä
kodeista on venäjänkielisiä, ja näissä päiväkodeissa opetetaan viroa
vieraana kielenä.
Kaikki Virossa toimivat englanninkieliset päiväkodit ovat yksityisiä.
Suomenkieliset päiväkodit Tallinnassa:
Tallinnan suomenkielinen lastenhoito TaSuLa www.tasula.ee
Englanninkieliset päiväkodit ja esikoulut Tallinnassa:
International Kindergarten www.kindergarten.ee
International Preschool of Estonia www.ise.edu.ee/et
Tallinn European School www.est.edu.ee
Englanninkieliset päiväkodit Tartossa:
Tartu International Daycare daycare.istartu.ee
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Peruskoulu
(7–15-vuotiaat eli luokat 1–9)
Peruskoulun käyminen on pakollista Virossa. Kaikkien Virossa
asuvien lasten, myös ulkomaalaisten, on aloitettava koulunkäynti
seitsemänvuotiaana ja opiskeltava yhdeksännen luokan
suorittamiseen tai 17-vuotiaaksi saakka. Peruskoulun suorittaminen
tarkoittaa yleisen oppivelvollisuuden suorittamista, jonka perusteella
voidaan hakeutua keskiasteen koulutukseen tai siirtyä työelämään.
Virossa on kaupunkien ja kuntien sekä valtion ylläpitämiä kouluja
ja myös yksityiskouluja. Suurin osa kouluista on valtion ja kuntien
ylläpitämiä. Nämä koulut ovat pääasiassa tiettyä aluetta palvelevia
kouluja, joihin pyrkiminen on sidottu vastaavaan alueeseen.
Koulunkäynti valtion sekä kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä
kouluissa on ilmaista.
Lisäksi on kouluja erityistarpeita omaaville lapsille, jotka eivät voi
käydä tavallista koulua, kuten esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset
lapset.
Kunnalla on velvollisuus tarjota kaikille oppivelvollisuusikäisille
lapsille paikka kunnallisessa koulussa. Uuden oppilaan on haettava
koulupaikkaa joko e-koulu-sivustolla (www.ekool.company/en) tai
kunnalle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella. Lapselle osoitetaan
pääsääntöisesti opiskelupaikka hänen asuinpaikkansa mukaisesta
lähikoulusta, minkä vuoksi lapsen on oltava koulupaikkaa haettaessa
kirjoilla Virossa.
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Kouluissa, joiden opetuskieli ei ole viro, opetetaan viroa pakollisena
vieraana kielenä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Mikäli oppilaan
äidinkieli ei ole sama kuin koulun opetuskieli, oppilas voi saada
opetusta omalla äidinkielellään valinnaisaineena. Oman kielen
opinnot järjestetään lapsen vanhempien esittäessä hakemuksen
koulun rehtorille ja edellyttäen, että samaa kieltä puhuvia lapsia on
vähintään kymmenen.
Ulkomailta saapuvien oppilaiden sijoittamisesta tietylle luokalle
päättävät koulun opettajat lapsen taitojen ja tietojen perusteella ja
tarvittaessa lapselle laaditaan oma opetussuunnitelma.

Lukuvuosi
Virossa lukuvuosi alkaa 1.9. ja päättyy yleensä kesäkuun alussa,
joskin yksityiskoulut voivat noudattaa tästä poikkeavia ajankohtia.
Koulujen lomat ovat yhden viikon mittainen syysloma, yleensä
kahden viikon mittainen joululoma sekä yhden viikon mittainen
kevätloma. Lukuvuoden tarkat ajankodat määrittelee Viron
opetusministeriö. Yksityiskoulujen loma-ajat voivat poiketa edellä
esitetystä.
Suomalainen koulu Tallinnassa: www.suomalainenkoulu.ee.
Suomalainen koulu Tartossa: www.tartonkoulu.net.
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Keskiasteen koulutus
(16–18-vuotiaat eli luokat 10–12)
Keskiasteen koulutukseen siirrytään peruskoulun
suorittamisen jälkeen ja se käsittää lukion sekä
ammattikoulutuksen.

Lukio
Lukio on kolmivuotinen (keskkool, gümnaasium tai
lütseum). Lukion suorittaminen antaa oikeuden opiskella
korkeakoulussa. Lukio voi olla päivälukio tai iltalukio ja
opinnot voidaan suorittaa myös etäopiskeluna.
Valtion ja kaupunkien sekä kuntien on varmistettava
keskiasteen koulutuksen saatavuus kaikille. Lukioon
haetaan yleensä peruskoulun päättötodistuksella ja
oppilaitokset voivat lisäksi järjestää pääsykokeita. Oppilaan
hyväksymisestä päättää hakemukset käsittelevä koulun
lautakunta.
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Ammattikoulutus
Ammattikoulutusta annetaan ammattikouluissa peruskoulun tai
lukion suorittamisen jälkeen. Ammattikoulusta valmistuneella
henkilöllä on samat mahdollisuudet jatkaa opintojaan
korkeakouluissa kuin lukion suorittaneilla.
Lukion lukuvuosi noudattaa pääpiirteittäin peruskoulun lukuvuotta.

Englanninkieliset koulut:
Tallinna
International School of Estonia (IB) www.ise.edu.ee/et
Tallinn European School (EB) www.est.edu.ee
Tallinn English College (IB) www.tik.edu.ee/en
EBS High School (vain lukio) www.ebs.ee
Tartto
Tartu International School www.istartu.ee
Miina Härma Gümnaasium (IB) http://www.mhg.tartu.ee
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Kielikylpy
Virossa kielikylvystä on tarkoitus tehdä koko maan kattavaa
toimintaa. Kielikylpy on opetusmuoto, jonka tavoitteena on kehittää
lasten viron kielen taitoa silloin, kun lapsen äidinkieli on jokin
muu kieli. Kielikylpyä käytetään Virossa yleisesti päiväkodeissa
ja kouluissa ilman, että siitä aiheutuu haittaa lapsen äidinkielen
taidoille. Kielikylpyluokissa ja ryhmissä opetuksesta yli puolet
on vironkielistä. Kielikylpyohjelmia on tarjolla 14 päiväkodissa ja
40 koulussa eri puolilla Viroa.

Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut
Korkea-asteen koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja
korkeakoulut sekä yliopistot. Kaikki keskiasteen koulutuksen tai
vastaavan ulkomailla hankitun pätevyyden omaavat henkilöt voivat
hakea ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon Virossa.
Korkea-asteen koulutusta tarjoavat yliopistot, korkeakoulut ja
ammattikorkeakoulut. Virossa on:

»» 7 yliopistoa;
»» 17 ammattikorkeakoulua ja korkeakoulua;
»» 2 korkea-asteen koulutusta tarjoavaa ammattikoulua.
Ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja
myös muutamat yliopistojen alaisuudessa toimivat korkeakoulut.
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Lisäksi myös kahdessa ammattikoulussa on tarjolla
korkea-asteen koulutusta. Ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaminen kestää yleensä kolmesta neljään vuotta
(180–240 opintopistettä). Ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaminen antaa oikeuden myös jatko-opintoihin.
Yliopistoissa voidaan suorittaa kolme eritasoista
akateemista tutkintoa: kandidaatin, maisterin ja tohtorin
tutkinto. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää
yleensä noin kolmesta neljään vuotta (180–240
opintopistettä), maisterin tutkinnon suorittaminen
yleensä yhdestä kahteen vuotta kandidaatin tutkinnon
jälkeen (60–120 opintopistettä) ja tohtorin tutkinnon
suorittaminen kolmesta neljään vuotta maisterin tutkinnon
jälkeen (180–240 opintopistettä). Kandidaatin ja sen
jälkeen maisterin tutkinnon suorittaminen kestää vähintään
viisi vuotta. Lääketieteen, eläinlääketieteen, farmakologian,
hammaslääketieteen opinnot sekä arkkitehtiopinnot,
insinööriopinnot ja opettajankoulutus perustuvat aina sekä
kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen ja
opinnot kestävät yleensä viidestä kuuteen vuotta (300–
360 opintopistettä).

Viron yliopistot:
Tarton yliopisto www.ut.ee
Tallinnan yliopisto www.tlu.ee
Tallinnan tekninen yliopisto www.ttu.ee
Viron taideakatemia www.artun.ee
Viron musiikki- ja teatteriakatemia www.ema.edu.ee
Estonian Business School (yksityinen yliopisto) www.ebs.ee
Viron maatalousyliopisto www.emu.ee
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Jatkuva koulutus
Aikuiskoulutus käsittää varsinaisen koulutuksen sekä jatkuvan
kouluttautumisen työn ohessa. Aikuisopiskelijoille on luotu joustavat
opiskelumahdollisuudet: osa-aikainen opiskelu, opiskelu päätoimisen
työskentelyn ohessa ja opiskelu osa-aikaisena työskenneltäessä.
Kurssitarjonta on laaja.
Varsinaisessa koulutuksessa on mahdollista:

»» suorittaa peruskoulu ja toisen asteen koulutus opiskelemalla

päätoimisesti tai työn ohessa aikuisoppilaitoksessa tai ilta- tai
etäopiskeluna tavallisessa keskiasteen oppilaitoksessa;

»» opiskella työn ohessa ammattikoulussa tai korkeakoulussa.
Aikuiset voivat myös osallistua jatkuvaan koulutukseen, jota
ammattikoulut, korkeakoulut, erilaiset koulutuskeskukset ja yksityiset
koulutuspalvelujen tarjoajat järjestävät.

Lisätietoja:
Viron opetus- ja tiedeministeriö www.hm.ee
Viron akatemia www.researchinestonia.eu
Study in Estonia-keskus www.studyinestonia.ee
Viron kielikylpykeskus www.kke.ee
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7. TERVEYDENHUOLTO
Yleinen sairausvakuutus
Viron terveydenhuoltojärjestelmä perustuu yhteisvastuulliseen
terveydenhuollon rahoittamiseen. Terveydenhuoltopalvelut eivät ole
siten riippuvaisia henkilön maksaman sosiaaliturvamaksun määrästä.
Virossa on käytössä pakollinen sairausvakuutus, joka rahoitetaan
sosiaaliturvamaksun avulla. Sosiaaliturvamaksun suuruus
Virossa on 33% työntekijän bruttopalkasta (summasta 20%
muodostaa eläkevakuutusmaksu ja 13% sairausvakuutusmaksu).
Sosiaaliturvamaksun maksaa työnantaja.
Sairausvakuutuksen järjestämisestä vastaa Viron
sairausvakuutuskassa (Eesti Haigekassa).
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Kuka on oikeutettu yleiseen sairausvakuutukseen Virossa?
Yleisen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvan henkilön on
asuttava pysyvästi Virossa ja/tai asuttava Virossa väliaikaisen
tai pysyvän oleskeluluvan perusteella ja hänen on maksettava
sosiaaliturvamaksua tai se on maksettava hänen puolestaan. Alle
19-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset kuuluvat automaattisesti
yleisen sairausvakuutuksen piiriin.
Kuulumisen sairausvakuutuksen piiriin voi tarkistaa Viron
sairausvakuutuskassan verkkosivuilta.
Virossa toimivat vakuutusyhtiöt myyvät myös yksityisiä
sairausvakuutuksia.
Virossa kaikilla on oikeus saada ensiapua mahdollisen
sairausvakuutuksen olemassaolosta riippumatta.

Lisätietoja:
Viron sairausvakuutuskassa www.haigekassa.ee
Medicine Estonia www.medicineestonia.eu
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Omalääkäri
Jokaisella on oikeus valita omalääkäri itselleen. Omalääkäri on
henkilön ensisijainen yleislääkäri, jonka vastaanotolle hakeudutaan
sairastuttaessa.
Omalääkäri:

»» laatii lähetteet erikoislääkärille ja tutkimuksiin;
»» neuvoo terveydenhoitoon liittyvissä asioissa;
»» antaa ennaltaehkäisevää hoitoa ja myöntää sairauspoissaolojen
lääkärintodistukset sekä muut lääkärintodistukset;

»» kirjoittaa reseptit. Lääkärit voivat määrätä lääkkeitä potilaille

sähköisesti koko maan kattavan tietokannan kautta. Sähköisellä
reseptillä lääkkeet ovat noudettavissa apteekista välittömästi.

Akuutissa sairaustapauksessa omalääkärin on otettava potilas
vastaan samana päivänä, muussa tapauksessa potilaalle on
järjestettävä vastaanottoaika viiden arkipäivän kuluessa.
Omalääkärin voi valita esittämällä hakemuksen sopivalle
omalääkärinä toimivalle yleislääkärille. Omalääkäriä voi vaihtaa
esittämällä hakemuksen vastaavasti toiselle lääkärille. Omalääkäri
kannattaa valita mahdollisimman läheltä omaa asuinpaikkaa.
Tallinnassa asuvat voivat myös kääntyä Viron sosiaali- ja
terveydenhuoltolautakunnan puoleen sopivan omalääkärin
löytämiseksi.
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Omalääkärin vastaanotto on veloituksetonta yleisen
sairausvakuutuksen piiriin kuuluville. Omalääkäri voi veloittaa
maksun kotikäynnistä (korkeintaan viisi euroa) tai todistusten
laadinnasta (lukuun ottamatta reseptejä ja sairauspoissaoloja
koskevia lääkärintodistuksia).
Henkilö, joka ei kuulu yleisen sairausvakuutuksen piiriin, voi
myös hakeutua omalääkärin hoitoon, mutta hänen on maksettava
saamistaan palveluista.
Virossa on myös useita yksityisklinikoita, joissa on yleislääkärin
vastaanotto. Nämä palvelut ovat maksullisia.
Useat virolaiset lääkärit puhuvat hyvää englantia.
Vastaanottohenkilöstön englannin kielen taito voi kuitenkin olla
rajallista. Viron sairausvakuutuskassan sivustolla on luettelo
omalääkärinä toimivista yleislääkäreistä.
Yleislääkärin palveleva puhelin numerossa 1220. Jos omalääkärin
vastaanotolle ei pääse tai tarvitaan pikaista neuvontaa, voi soittaa
numeroon 1220. Numerossa palvellaan 24 tuntia vuorokaudessa
kaikkina viikonpäivinä. Palvelukieliä ovat viro ja venäjä. Ulkomailta
soitettaessa valitaan numero +372 634 6630.
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Erikoissairaanhoito
Useimmissa tapauksissa erikoislääkärin vastaanotolle tarvitaan
omalääkärin lähete. Lähetettä ei kuitenkaan tarvita psykiatrin,
gynekologin, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärin, silmälääkärin,
hammaslääkärin ja keuhkolääkärin (tuberkuloosin hoito),
infektiotautien erikoislääkärin (hiv:n ja aidsin hoito), kirurgin eikä
ortopedin vastaanotolle (välitön hoito).
Poliklinikkamaksu erikoislääkärin vastaanotolla on korkeintaan viisi
euroa, mutta voi vaihdella lääkäreittäin. Raskaana olevat naiset,
alle kaksivuotiaat lapset ja välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevat eivät
maksa poliklinikkamaksua. Julkisten poliklinikoiden ja sairaaloiden
lisäksi tarjolla on myös yksityisklinikoita, mutta yksityisklinikoiden
palvelut eivät kuulu yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja aiheutuneet
kulut on maksettava itse.
Hätätilanteissa voi aina hakeutua sairaalan päivystykseen tai
soittaa paikalle ambulanssin. Hätätilanteessa ambulanssikuljetus on
veloituksetonta, mutta sairaalapäivistä on maksettava korkeintaan
2,50 euroa päivältä korkeintaan kymmenen päivän ajan jokaista
sairaalahoitokertaa kohden.
Sairaalahoito on veloituksetonta:

»» alle 18-vuotiaille lapsille;
»» raskaana oleville ja synnyttäville naisille;
»» tehohoidossa oleville.
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Hammashoito
Kaikki alle 19-vuotiaat lapset, jotka kuuluvat yleisen
sairausvakuutuksen piiriin, ovat oikeutettuja ilmaiseen
hammashoitoon.
Aikuisten hammashoito ei kuulu yleisen sairausvakuutuksen piiriin
ja aikuiset ovat oikeutettuja ilmaiseen hammashoitoon vain silloin,
mikäli hammashoidon lykkääminen tai hampaiden hoitamatta
jättäminen vaarantaa potilaan hengen tai aiheuttaa pysyvää
vahinkoa.
Sopivan hammaslääkärin voi etsiä sivustolta www.hambaarst.ee
(sivusto on vironkielinen).
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Päivystys ja sairaalat
Hätätilanteessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112.
Yleiseen hätänumeroon soittaminen on ilmaista ja numeroon
voi soittaa mistä tahansa puhelimesta ja myös minkä tahansa
operaattorin matkapuhelimesta. Hätänumero palvelee englanniksi,
viroksi, venäjäksi ja Pohjois-Virossa myös suomeksi.
Hätätilanteessa voi hakeutua myös suoraan päivystykseen, mikäli se
on mahdollista.
Sairaalapäivystykset Tallinnassa:
»» Pohjois-Viron keskussairaalan päivystys Mustamäen
kaupunginosassa (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, J. Sütiste tee 19);

»» Itä-Tallinnan aluesairaalan päivystys keskustassa (Ida-Tallinna
Keskhaigla, Ravi 18).

Alle 15-vuotiaat lapset on vietävä Tallinnan lastensairaalan
päivystykseen (Tallinna Lastehaigla, Tervise 28).
Päivystävät sairaalat Tartossa:

»» Tarton yliopistollinen sairaala (Tartu Ülikooli Kliinikum,
L. Puusepa 8);

»» Tarton lastensairaala (Tartu Lastekliinik, N. Lunini 6).
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Tallinnan ja Tarton suurimmat sairaalat:
Pohjois-Viron keskussairaala (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) www.regionaalhaigla.ee
Itä-Tallinnan aluesairaala (Ida-Tallinna Keskhaigla) www.itk.ee
Länsi-Tallinnan aluesairaala (Lääne-Tallinna Keskhaigla) www.ltkh.ee
Tallinnan lastensairaala (Tallinna Lastehaigla) www.lastehaigla.ee
Tarton yliopistollinen sairaala (Tartu Ülikooli Kliinikum) www.kliinikum.ee
Luettelo Viron sairaaloista löytyy Viron sairausvakuutuskassan verkkosivuilta
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Autolla ajaminen
Ajokortit
EU:n, ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset

»» Ajokortit, jotka on myönnetty EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä,
ovat voimassa Virossa. Ajokorttia ei tarvitse vaihtaa Viroon
muuttamisen jälkeen ja vain sellaiset ajokortit, jotka ovat
voimassa yli kymmenen vuoden ajan (tai toistaiseksi), on
vaihdettava paikalliseen ajokorttiin;

»» Yli kymmenen vuotta voimassa olevat ajokortit on vaihdettava
virolaiseen ajokorttiin 24 kuukauden kuluessa Viroon
muuttamisesta tai oleskeluluvan myöntämisestä;

»» Ajokortit vaihdetaan ilman tutkintojen suorittamista uudelleen

(lukuun ottamatta tapauksia, joissa ajokorttia ei ole vaihdettu 24
kuukauden kuluessa tai mikäli ajokortti on vanhentunut yli viisi
vuotta sitten);

»» Virolaista ajokorttia voi hakea silloin, kun oleskelu Virossa on
kestänyt vähintään 185 päivää.
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Muiden kuin EU-maiden kansalaiset

»» Muissa kuin EU-maissa myönnetyt ajokortit ovat voimassa

12 kuukautta Viroon muuttamisen jälkeen ja ne on sen jälkeen
vaihdettava virolaiseen ajokorttiin. Vakituinen asuinpaikka
määritellään Viron väestörekisterin tietojen perusteella;

»» Virolaista ajokorttia voi hakea silloin, kun oleskelu Virossa on
kestänyt vähintään 185 päivää;

»» Geneven vuoden 1949 maantieliikennettä koskevan sopimuksen

hyväksyneiden maiden (esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada ja
Argentiina) myöntämät ajokortit ovat voimassa Virossa ainoastaan
yhdessä kansainvälisen ajokortin kanssa. Näiden maiden ajokortit
voidaan vaihtaa virolaiseen ajokorttiin vasta kuljettajantutkinnon
suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja eri maiden ajokorttien vaihtamisesta löytyy Viron tie- ja
liikenneviraston sivuilta.
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Perusliikennesäännöt

»» Liikenne on oikeanpuoleista;
»» Ajovaloja on pidettävä aina päällä;
»» Jalankulkijoilla on etuoikeus suojateillä;
»» Liikennevaloissa ei saa kääntyä oikealle punaisen valon palaessa;
»» Yhtäjaksoista valkoista viivaa ei saa koskaan ylittää;
»» Tietyt kaistat on varattu yksinomaan julkiselle liikenteelle, ja ne
on merkitty sanalla ”BUS” tai sinisellä liikennemerkillä, jossa on
linja-auton kuva ja nuoli;

»» Alueella, jolla nopeusrajoitus on enintään 50 km/h, julkisen
liikenteen linja-autolla on etuajo-oikeus pysäkiltä takaisin
ajokaistalle siirryttäessä ja ajokaistaa vaihdettaessa;

»» Kiertoliittymissä etuajo-oikeus on autoilla, jotka ovat jo siirtyneet
kiertoliittymään;

»» Oikealta tulevia ajoneuvoja on väistettävä, mikäli toisin ei ole
liikennemerkein määrätty.

Jäätiet saarille avataan talvisin olosuhteiden salliessa.
Liikennesääntöjä on ehdottomasti noudatettava mantereen ja saaret
yhdistävillä väliaikaisilla jääteillä ajettaessa. Lisätietoja jääteiden
avaamisesta ja sulkemisesta löytyy Viron tie- ja liikenneviraston
sivustolta.
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Nopeusrajoitukset

Nopeusrajoitus kaupungissa ja taajamissa: 50 km/h.
Nopeusrajoitus maanteillä ja kaksikaistaisilla
valtateillä: 90 km/h.
Toukokuusta syyskuuhun nopeusrajoitusta voidaan
väliaikaisesti nostaa 110 kilometriin tunnissa
kaksikaistaisilla valtateillä.
Tärkeimmät kaupunkien väliset väylät on varustettu
nopeuskameroilla, jotka kuvaavat ylinopeutta ajavat
autot.
Nopeusrajoituksien noudattamista valvotaan poliisin
toimesta säännöllisesti.
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Autonkuljettajat ja matkustajat

»» Autonkuljettajan on oltava vähintään 18-vuotias henkilö. Rajoitettu
ajo-oikeus voidaan myöntää 16- ja 17-vuotiaille poikkeusluvalla;

»» Kuljettajan veressä ei saa olla lainkaan alkoholia Viron alueella autolla
ajettaessa;

»» Kuljettajan ja kaikkien matkustajien on käytettävä turvavyötä – myös
takapenkillä;

»» Lapsen on käytettävä autossa asianmukaista turvaistuinta, joka

valitaan lapsen pituuden ja painon mukaan. Turvakaukalo on
asennettava siten, että lapsen selkä on menosuuntaan. Lasta ei saa
kuljettaa auton etuistuimella turvatyynyn ollessa kytkettynä päälle;

»» Auton rekisteriotteessa määriteltyä henkilömäärää ei saa ylittää;
»» Autossa on oltava ensiapupakkaus, varoituskolmio, palosammutin,
heijastinliivi ja pyörien eteen laitettavat kiilat;

»» Matkapuhelimen käyttö ilman kädet vapaaksi jättävää lisävarustetta
on kielletty ajamisen aikana;

»» Autossa on oltava talvirenkaat 1. joulukuuta – 1. maaliskuuta
välisenä aikana. Nastarenkaita voi käyttää 15. lokakuuta –
30. maaliskuuta.

Jalankulkijoilla on oltava heijastin syksyisin ja talvisin, jotta he
näkyisivät pimeässä paremmin.

Lisätietoja: Viro tie- ja liikennevirasto www.mnt.ee
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Oma auto
Auton ostaminen

»» Uutta tai käytettyä autoa autoliikkeestä ostettaessa auton myyjä
hoitaa auton rekisteröintiin liittyvät asiat;

»» Yksityishenkilöltä autoa ostettaessa auton omistajanvaihdos

on rekisteröitävä Viron tie- ja liikennevirastossa eli paikallisella
katsastusasemalla. Kaikkien tarvittavien asiakirjojen esittämisen
jälkeen katsastusasemalta saa ajoneuvon uuden rekisteriotteen ja
rekisterikilvet.

Auton myyminen

»» Autoa myytäessä omistajan vaihtuminen on rekisteröitävä Viron
tie- ja liikennevirastossa eli paikallisella katsastusasemalla;

»» Tullimaksut ja verot maksetaan EU:n ulkopuolelta tuodusta

autosta, joka myydään vuoden kuluessa Virossa rekisteröinnistä.
Tämä koskee sekä uusia että käytettyjä autoja;

»» Myynnin jälkeen autovakuutus on katkaistava, jolloin jo maksettu
vakuutusmaksu palautetaan.
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Autovakuutus
Liikennevakuutus
Kaikilla ajoneuvoilla on oltava toimiluvan omaavan vakuutusyhtiön
tai ulkomaisen vakuutusyhtiön paikallisen konttorin myöntämä
liikennevakuutus.

»» Vakuutuksen on oltava voimassa Virossa sekä Euroopan

talousalueen maissa (myös Euroopan unionissa) sekä Sveitsissä;

»» Vakuutuksen on oltava voimassa Euroopan talousalueeseen

Suurimmat Virossa toimivat vakuutusyhtiöt
IF Kindlustus www.if.ee
Seesam Kindlustus www.seesam.ee
ERGO Kindlustus www.ergo.ee
Salva Kindlustus www.salva.ee

kuulumattomissa muissa ns. green card-maissa.

Kaskovakuutus
Kaskovakuutus korvaa myös itselle aiheutetun vahingon.
Kaskovakuutuksia on useita erilaisia.

»» Kaskovakuutus on yleensä voimassa kaikkialla Euroopassa;
»» Kaskovakuutus on pakollinen leasingrahoituksella hankituille

Huomaa! Pakollinen liikennevakuutus on hankittava
heti auton rekisteröinnin jälkeen. Kaikki Viron tie- ja
liikennevirastossa rekisteröidyt autot on katsastettava
säännöllisesti.

autoille.

Lisätietoja: Viron vakuutusyhtiöiden liitto www.eksl.ee

79

Liikenneonnettomuuden sattuessa:
Soita 112 poliisin (Politsei) tai pelastuspalvelun (Päästeamet)
kutsumiseksi paikalle, jos:

»» on tullut henkilövahinkoja ja tarvitaan ambulanssia;
»» kuljettajien/muiden henkilöiden kesken on epäselvyyttä siitä,
kuka on vastuussa onnettomuudesta ja kuka on kärsinyt
vahinkoa (henkilövahinkoja ei välttämättä tarvitse olla);

»» alueen normaali liikenne tai turvallisuus vaarantuu;
»» on törmätty eläimeen.
Vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomaketta kannattaa aina käyttää.
Samankaltainen lomake on käytössä kaikkialla Euroopan unionissa
ja sen käyttö on helpottaa asioiden hoitamista silloin, kun
osapuolet ovat kotoisin eri maista. Vahinkoilmoituslomakkeita
saa vakuutusyhtiöstä sekä huoltoasemilta. Mikäli osapuolia on
useampia, kaikkien on täytettävä vahinkoilmoituslomakkeet.
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Pysäköinti
»» Pysäköintimaksu on yleensä maksettava keskustan alueella

pysäköitäessä. Pysäköinnin hinta ja maksulliset pysäköintiajat
käyvät ilmi liikennemerkeistä tai opastekylteistä. Sinisellä viivalla
rajatut pysäköintipaikat ovat maksullisia. Pysäköintilipun voi ostaa
lippuautomaatista kadunvarteen pysäköitäessä. Mikäli käytössäsi
on virolainen matkapuhelinliittymä, voit maksaa pysäköinnin
myös matkapuhelimella. Ensimmäiset 15 minuuttia ovat
ilmaisia kadunvarteen pysäköitäessä edellyttäen, että käytetään
pysäköintikiekkoa;

»» Pysäköintivirhemaksu asetetaan tuulilasinpyyhkimen alle tai muulla
tavoin tuulilasiin;

»» Tietoa pysäköintivirhemaksujen määrästä löytyy sivustolta
www.parkimine.ee;

»» Pysäköintitalot on merkitty suurella P-kirjaimella varustetulla

valkoisella kyltillä. Mikäli pysäköintitalossa on tilaa, vihreä valo ja
teksti “vaba” (“tilaa”) palaa sisääntulon yläpuolella. Pysäköintitalon
ollessa täynnä sisääntulon edessä palaa punainen valo;

»» Pysäköintitaloihin ajetaan tekstillä “sisse” (“sisään”) merkitystä

sisääntulosta. Yleensä pysäköintilippu on otettava mukaan ja
pysäköinti maksetaan automaattiin ennen ulosajoa. Pysäköinnin
maksamisen jälkeen on yleensä noin 10 minuuttia aikaa poistua
pysäköintitalosta.

Lisätietoja: Parkimine.ee www.parkimine.ee
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Julkinen liikenne
Linja-autot
Linja-auto on kätevin tapa liikkua paikasta ja
kaupungista toiseen Virossa. Linja-autot ovat
hyvin varusteltuja ja niissä voi käyttää langatonta
internetyhteyttä.
Tallinnan linja-autoasema (Autobussijaam) on Viron
tärkein linja-autoasema ja sieltä lähtee vuoroja
kaikkialle Viroon. Linja-autoasema sijaitsee keskustan
tuntumassa.
Kaikkien kotimaan linjojen aikataulut ja liput saat
osoitteesta www.tpilet.ee ja kansainvälisten linjojen
tiedot sivuilta www.luxexpress.eu ja www.ecolines.net.

Rautatieasema
Tallinnan rautatieasema (Balti jaam) on Viron
suurin rautatieasema. Kaikki paikallisjunat, maan
sisäiset junat sekä kansainväliset junat saapuvat
tälle asemalle. Rautatieasema sijaitsee aivan
Vanhankaupungin vieressä.
Aikataulut ja lippujen hinnat löytyvät osoitteesta
www.elron.ee, Viron ja Venäjän välisten yhteyksien
tiedot osoitteesta www.gorail.ee.
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Satamat
Tallinnan satama on yksi Baltian suurimmista
ja vilkkaimmista satamista. Vuosittain Tallinnan
sataman terminaalien kautta kulkee yli
kahdeksan miljoonaa matkustajaa.
Tallinnan satamalle kuuluvasta viidestä satamaalueesta kolme palvelee matkustajaliikennettä:
vanhankaupungin satama, Paldiskin
eteläsatama ja Saarenmaan satama.
Kansainväliset

matkustajaliikennereitit
Helsinki

Maarianhamina

Tallink, Eckerö Line ja Viking Line
liikennöivät vanhankaupungin satamasta
Helsinkiin ja takaisin. Lisäksi Tallink liikennöi
myös Tallinna–Tukholma-reitillä. St. Peter
Line liikennöi Tallinna–Pietari-reitillä.
Lisätietoja satamista, laivayhtiöistä sekä
reiteistä ja aikatauluista löytyy Tallinnan
sataman sivustolta osoitteesta: www.ts.ee.

Pietari

Tukholma
Kapellskär

Paldiski

Tallinna
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Viron suurimmille saarille – Saarenmaalle, Hiidenmaalle ja
Muhulle – on säännöllinen lauttayhteys mantereelta. Saariin
voi tutustua helposti pyöräillen, omalla autolla tai linja-autolla.
Nopeat lauttayhteydet saarille ovat helppoja käyttää.

Reitit Virossa

Saarenmaalle ja Muhun saarelle pääsee Virtsu–Kuivastureittiä pitkin. Hiidenmaan ja mantereen välinen reitti tunnetaan
nimellä Rohuküla–Heltermaa. Rohukülan satama sijaitsee
lähellä pientä Haapsalun rannikkokaupunkia.
Triigi–Sõru-lauttareitti yhdistää Saaremaan ja Hiidenmaan
toisiinsa. Sesongin ulkopuolella lautta liikennöi kaksi kertaa
päivässä eli aamuisin ja iltaisin.

Aikataulut:

Kärdla

Sõru

Tuule Laevad (Saarenmaa, Hiidenmaa, Muhu)
www.tuulelaevad.ee
Kihnu Veeteed (Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Prangli, Aegna, Piirissaar)
www.veeteed.com

Kuivastu
Triigi
SAARENMAA

Kuressaare
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Rohuküla

Heltermaa
HIIDENMAA

Virtsu
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Tallinna
Julkinen kaupunkiliikenne Tallinnassa
Linja-autot, johdinautot ja raitiovaunut liikennöivät
kello viidestä aamulla puoleenyöhön saakka.
Tallinnassa asuvat voivat käyttää julkista liikennettä
veloituksetta.

Lentoasemat
Tallinnassa neljän kilometrin päässä keskustasta sijaitseva
Lennart Meren nimeä kantava lentoasema on Viron tärkein
lentoasema.
Muut lentoasemat ovat Tartossa, Pärnussa, Kuressaaressa
(Saarenmaalla) ja Kärdlassa (Hiidenmaalla). Reittilentoja
Tallinnasta Kuressaareen ja Kärdlaan on rajoitetusti.
Lue lisää kansainvälisistä ja kotimaan lennoista Tallinnan
lentokentän sivustolta www.tallinn-airport.ee.

Pärnu

Julkisen liikenteen käyttöä varten Tallinnassa asuvien on
ostettava ns. ”vihreä kortti” (Ühiskaart) ja rekisteröitävä
se käyttöönsä. Muutkin voivat ostaa vihreän kortin,
sillä se toimii myös matkakorttina, johon voi ladata
sopivan summan rahaa lippujen maksamiseksi. Kortteja
myydään useissa eri paikoissa.
Kertalippuja voi ostaa kuljettajalta vain käteisellä.
Kännykkälipun ostamiseen tarvitaan virolaisen
operaattorin liittymä. Ohjeet lippujen ostamiseen
löytyvät kaikista linja-autoista, johdinautoista sekä
raitiovaunuista.

Tartto

Lisätietoja: Tietoa lipuista www.pilet.ee. Linjat, lennot ja kävelyreitit www.peatus.ee
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Taksit
Taksin voi tilata soittamalla ja suurempien hotellien, ostoskeskusten
sekä risteysten luona on myös taksitolppia. Taksien hinnat on
kiinnitetty matkustajanpuoleiseen ikkunaan. Tarkista aina lähtö- ja
kilometriveloitus ennen taksiin istumista. Mittari kertoo matkan
hinnan. Luottokortit kelpaavat maksuvälineinä yleisesti, mutta
käteinen on suositeltavaa. Kaikkien taksinkuljettajien on annettava
kuitti pyynnöstä.
Voit tilata taksin myös helppokäyttöisellä Taxify-mobiilisovelluksella
www.taxify.eu. Napin painalluksella ohitat taksikeskusten jonot
ja voit valita lähimmän vapaan taksin itse määrittelemästäsi
hintaluokasta.

Tallinnan suurimmat taksiyhtiöt:
Tulika Takso www.tulika.ee, puhelinnumero 1200
Tallink Takso www.talllinktakso.ee, puhelinnumero 1921
Krooni Takso www.kroonitakso.ee, puhelinnumero 1212
Sõbra Takso www.sobratakso.ee, puhelinnumero 1714
Marabu Takso www.marabu.ee, puhelinnumero 650 0006
Takso24, www.tallinktakso.ee/en/takso24, puhelinnumero 1224
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9. ARKI VIROSSA
e-Estonia
“e-Estonia” on yleisesti käytetty ilmaisu, joka viittaa Viron
kehitykseen yhtenä sähköiset palvelut pisimmälle vieneistä
maista. Virolaisille sähköiset palvelut ovat osa arkea ja verkossa
äänestetään, maksetaan verot, asioidaan poliisin kanssa,
hoidetaan terveydenhuoltoon liittyvät asiat sekä pankkiasiat
ja käydään myös koulua. Sähköinen asiointi on olennainen osa
arkea Virossa.

Sähköiset palvelut:

»» äänestäminen – Virossa voi äänestää verkossa
www.valimised.ee;

»» veroilmoitukset – veroilmoituksen voi täyttää kokonaan
verkossa www.emta.ee;

»» yritystoiminta – yrityksen voi perustaa netissä
ettevotjaportaal.rik.ee;

»» pankkipalvelut – verkkopankit;
»» liput – sähköinen kaupunkiliikenteen matkalippu voidaan
liittää sirulla varustettuun henkilökorttiin.
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Terveydenhuoltopalvelut verkossa

»» sähköiset reseptit – sähköistä lääkemääräystä ei tulosteta
vaan se lähetetään reseptikeskukseen www.e-tervis.ee;

»» digitaalinen sairauskertomus – sähköinen järjestelmä, jossa
voi katsella omaa sairauskertomustaan www.e-tervis.ee.

Koulunkäynti

»» verkko-opiskelu – verkossa toimiva viestintäympäristö koulun
ja kodin väliseen yhteydenpitoon www.ekool.ee;

»» yliopisto-opiskelut verkossa – järjestelmä yhdistää

korkeakoulujen tietokannat ja opiskelijoiden tenttitulokset.

Lisätietoja: e-Estonia www.e-estonia.com; www.eesti.ee
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Media

Radio

Televisio

Viron yleisradioyhtiöllä (ERR) on neljä vironkielistä
radiokanavaa (Vikerraadio, Raadio2, Klassikaraadio, Raadio
Tallinn) sekä yksi venäjänkielinen kanava (Raadio4).

Viron yleisradioyhtiö (Eesti Rahvusringhääling, ERR) on
valtion omistama ja rahoittama viestintälaitos, jolla on
kolme televisiokanavaa: ETV, ETV2 ja ETV+.
ETV on Viron suurin julkinen televisiokanava, jonka
ohjelmisto kattaa koulutuksen, tieteen, kulttuurin,
elämäntyyliohjelmat, ajankohtaiset asiat sekä viihteen ja
urheilun. ETV:n iltayhdeksältä alkavat uutiset (Aktuaalne
Kaamera) on maan tärkein uutislähetys.
ETV2-kanavan ohjelmistossa painottuvat kulttuuri ja
koulutus, dokumentit, sarjat ja elokuvat. Kanavalla on
oma lastenohjelmistonsa ja muutamia ohjelmia myös
venäjäksi, kuten esimerkiksi päivittäin lähetettävät uutiset.
Elokuvat ja muut ulkomaiset ohjelmat esitetään yleensä
alkuperäisellä kielellä vironkielisin tekstityksin. Sama pätee
myös kaupallisiin virolaisiin televisiokanaviin. Katsotuimmat
kaupalliset paikalliset televisiokanavat ovat Kanal2 ja TV3.
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Lisäksi Virossa toimii useita kaupallisia radiokanavia.
Sky Media Group ja Trio Radio Group ovat suurimmat
radiokanavayhtiöt.
Luettelo internetissä kuunneltavista kanavista löytyy
sivustolta www.listenlive.eu/estonia.html.

Sanomalehdet
Sanoma- ja aikakauslehdet ovat tärkeä osa virolaista arkea.
Virossa on neljä valtakunnallista sanomalehteä (Postimees,
Eesti Päevaleht, Äripäev ja Õhtuleht) sekä yhdeksän
viikoittain ilmestyvää sanomalehteä (suurimmat ovat Eesti
Ekspress ja Maaleht). Lisäksi ilmestyy useita paikallislehtiä.
Virossa ilmestyy myös useita erilaisia aikakauslehtiä, joista
kotiin, perheeseen sekä elämäntyyliin liittyvät julkaisut
ovat suosituimpia. Virolaisia ja ulkomaisia sanoma- ja
aikakauslehtiä myydään suuremmissa ostoskeskuksissa sekä
R-kioskeissa.

9. ARKI VIROSSA

Englanninkielinen media
Viron yleisradioyhtiön englanninkielinen uutispalvelu: news.err.ee.
Postimees-sanomalehdellä on englanninkielinen uutissivusto
osoitteessa news.postimees.ee Postimees on yksi neljästä Virossa
päivittäin ilmestyvästä valtakunnallisesta sanomalehdestä:
news.postimees.ee.
Baltic Business News (BBN) -uutistoimiston välittämä sisältö
perustuu suurelta osin Äripäev-talouslehden uutisointiin:
www.bbn.ee.
The Baltic Times on riippumaton, joka toinen viikko ilmestyvä lehti,
joka käsittelee viimeisimmät poliittiset, taloudelliset, yritysmaailman
ja kulttuurin ajankohtaiset tapahtumat sekä uutiset Virossa,
Latviassa sekä Liettuassa: www.baltictimes.com.
Baltic News Service on Baltian suurin uutistoimisto ja johtava
tietolähde Baltian maihin liittyvässä uutisoinnissa. Käyttö edellyttää
tilaamista: www.bns.ee/en.
Suosittu englanninkielinen online-uutisblogi löytyy osoitteesta:
estonianworld.com. Estonian World on riippumaton verkkolehti,
joka kertoo Viron talouselämästä, teknologiasta ja taiteesta
maailman mittakaavassa, mutta virolaisesta näkökulmasta.
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Ostokset
Suuremmat kaupat ja miltei kaikki ruokakaupat ovat avoinna
seitsemänä päivänä viikossa. Suurimpien kaupunkien ostoskeskukset
ovat avoinna päivittäin 9.00–23.00. Keskustan myymälät sulkevat
ovensa aikaisemmin ainoastaan joulupäivänä, uudenvuodenaattona
ja uudenvuodenpäivänä. Pienemmät liikkeet voivat sulkea ovensa
aikaisemmin tai olla kiinni sunnuntaisin.
Matkalla mahdollisesti tarvittavia erityistarvikkeita kannattaa
ottaa reilusti mukaan pienemmille saarille tai maaseudulle
matkustettaessa. Pienten kyläkauppojen aukioloajat vaihtelevat
melkoisesti ja osa kaupoista ei välttämättä ole avoinna ympäri
vuoden.
Alkoholia myydään kaupoissa ja huoltoasemilla vain kello 10.00–
22.00 välisenä aikana.
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Suurimat markettiketjut Virossa:
Selver www.selver.eu
Rimi www.rimi.ee
Prisma www.prismamarket.ee
Konsum, Maksimarket www.coop.ee
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Useimmissa ostoskeskuksissa on ilmainen pysäköinti, langaton
internetyhteys, pankkiautomaatteja, valuutanvaihtopisteitä tai
pankkikonttori, apteekki sekä ruokapaikkoja ja kahviloita. Luottokorttien ja
maksukorttien käyttö on turvallista. Yleisimmin käytetyt kortit hyväksytään
maksuvälineinä, joskin American Express kelpaa pankeissa ja suuremmissa
marketeissa, mutta ei pienemmissä liikkeissä. Pankkiautomaattiverkosto
on kattava kaupungeissa, mutta maalle ja saarille kannattaa ottaa käteistä
mukaan.
Toreja on useimmissa kaupungeissa ja ne ovat avoinna viikolla kello
8.00–14.00 ja viikonloppuisin kello 17:00 saakka. Hedelmiä ja vihanneksia,
lihaa ja maitotuotteita, käsitöitä ja kotitaloustarvikkeita myydään myös
ruokakaupoissa.
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Ruoka
Virolaisia perinneruokia:

»» ruis- ja täysjyväleivät;
»» porsaanliha keitettyjen tai uunissa paistettujen perunoiden ja
vihannesten kanssa tarjoiltuna;

»» kuumasavustettu kampela, savustettu silli, lahna ja ankerias;
»» metsästä poimitut marjat ja sienet;
»» voileipiä syödään usein aamiaisella.
Hapankaali (mulgikapsad) ja verimakkara ovat olleet perinteisiä
virolaisia jouluruokia jo satojen vuosien ajan.
Olut on yleisin alkoholijuoma Virossa ja sitä nautitaan ruoan kanssa
sekä ilman. Tummien ja vaaleiden oluiden valikoima on laaja.
Virolaiset suosivat usein paikallisten panimoiden oluita.
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Ravintolat ja kahvilat
Useimmat virolaiset kahvilat ja ravintolat ovat hinta- ja
laatusuhteeltaan erinomaisia. Tavallinen ravintola- tai pubiruoka
maksaa 5–20 euroa. Useimmissa pubeissa ja baareissa on
”happy hour” tai juomatarjouksia. Virossa on myös useita erittäin
korkeatasoisia ravintoloita, joista useimmat sijaitsevat Tallinnassa.
Tallinna on tärkeä matkailukohde, joten erityisesti
Vanhastakaupungista löytyy myös paljon ravintoloita ja kahviloita.
Useimmat ravintolat on suunnattu kaupungissa vieraileville, joten
esimerkiksi olut voi maksaa 4–5 euroa ja ruoka 20–30 euroa.
Kattava luettelo Viron ravintoloista löytyy TripAdvisor-sivustolta.
Juomarahan antaminen on Virossa vapaaehtoista ja virolaiset
suhtautuvat juomarahan antamiseen verrattain rennosti. 10%:n
juomarahan jättäminen laskun loppusummasta on kuitenkin
kohteliasta ja useissa paikoissa sitä myös odotetaan hyvästä tai
poikkeuksellisen hyvästä palvelusta.
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Hyvinvointi- ja kauneudenhoitopalvelut
Kauneushoitoloiden palveluvalikoima on runsas ja sisältää muun
muassa hiustenleikkaukset, käsi- ja jalkahoidot, kasvohoidot,
ihokarvojen poiston, vartalohoidot, aromaterapian sekä hieronnan.
Lisäksi on myös erillisiä kampaamoja esimerkiksi suuremmissa
ostoskeskuksissa. Ne edellyttävät yleensä ajanvarausta etukäteen.
Viro tunnetaan kylpyläpalveluistaan:

»» kuntoutuskylpylöissä asiakkaalle laaditaan sopiva terveydentilaan
perustuva kuntoutusohjelma;

»» wellness spa -kylpylöissä on kattava valikoima erilaisia hoitoja ja
toimenpiteitä;

»» kylpylähotelleissa on allas- ja saunaosastot ja ne ovat oiva kohde
myös lapsiperheille (lapsille on usein omaa ohjelmaa ja palveluja);

»» day spa -kylpylät tarjoavat monipuolisia hyvinvointi- ja
kauneudenhoitopalveluja ilman majoitusta.

Useimmissa virolaisissa kylpylöissä on tarjolla turve-, muta- ja
mineraalivesihoitoja. Näillä hoidolla on parantavia vaikutuksia ja niitä
on käytetty satojen vuosien ajan.
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Lisätietoja: Estonian Spa Association www.estonianspas.eu
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Liikunta ja vapaa-aika
Murtomaahiihto on suosituin talviurheilulaji. Talvisin harrastetaan
ahkerasti erilaisia sisäliikuntalajeja, joista suosituimpia ovat erilaiset
ryhmäliikunnat, kuntosali, uinti, lentopallo, koripallo, sulkapallo,
tennis, squash, yleisurheilu ja keilailu.
Kesäisin suosituinta on ulkoliikunta, esimerkiksi uinti, pyöräily,
rullaluistelu, melonta, tennis, jalkapallo, lentopallo ja golf.
Tallinnassa ja lähialueilla sekä myös pienemmissä kaupungeissa ja
maaseudulla on hyvin valaistuja pyöräteitä.
Laduista ja lenkkipoluista löydät lisätietoa osoitteesta
terviserajad.ee ja www.jooks.ee.

Tärkeimmät urheilu- ja liikuntatapahtumat

»» SEB Tartu Rattamaraton (maantiepyöräily);
»» SEB Tartu Rulluisumaraton (rullaluistelu);
»» Tartu Suusamaraton (hiihto, Worldloppet-osakilpailu);
»» SEB Tallinna Maraton (juoksu).
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Kulttuuri
Musiikki
Virolaisia ei suotta kutsuta laulukansaksi. Virossa vierailee useita
klassisen musiikin huippuja, vaihtoehtoisen musiikin tähtiä sekä muita
musiikkimaailman kuuluisuuksia ja maan oma musiikkielämä on vilkasta
sekä monipuolista. Tarjontaa on joka makuun sekä kaikenikäisille.
Vuosittain järjestetään useita festivaaleja. Tunnetuin suurtapahtuma
on viiden vuoden välein pidettävät Tallinnan laulujuhlat, jolloin
satatuhatpäinen yleisö kerääntyy Tallinnan laululavalle laulamaan yhdessä.
Tapahtuma kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon.

Teatteri
Virolaiset pitävät teatterista ja yli puolet maan väestöstä käy säännöllisesti
teatterissa vuosittaisen kävijämäärän yltäessä noin miljoonaan. Virolainen
teatterimaailma on monipuolinen ja valtion- ja kaupunginteattereiden
ohella maassa toimii myös useita yksityisiä teattereita sekä lukemattomia
harrastajateattereita.

Museot
Virossa on yli 250 pienempää ja suurempaa museota taidemuseoista
luontoa ja teknologiaa sekä valokuvausta ja designia esitteleviin
museoihin. Viron museot löytyvät sivustolta www.muuseum.ee.
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Suurimmat festivaalit ja kulttuuritapahtumat:

»» Tallinnan laulujuhlat www.laulupidu.ee;
»» Tallinn Music Week www.tmw.ee;
»» Eesti Kontsert (konserttijärjestäjä) www.concert.ee;
»» Viron kansallisooppera www.opera.ee;
»» Jazzfestivaalit www.jazzkaar.ee;
»» Black Nights Film Festival -elokuvafestivaali www.poff.ee;
»» Paikallisten suunnittelijoiden tuotantoa esittelevä Tallinn Design
Festival www.disainioo.ee;

»» Museoiden yö -kulttuuritapahtuma www.muuseumioo.ee.
Lisätietoja:
Kulttuuriopas cultureguide.culture.ee
Culture.ee www.culture.ee
Visit Estonia www.visitestonia.com
Liput www.piletilevi.ee
Suomen Viron-Instituutti: www.finst.ee
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Matkustaminen Virossa
Virolaiset lomailevat mielellään myös kotimaassa. Virosta löytyy useita
kuvankauniita pikkukaupunkeja ja kyliä sekä paljon kaunista luontoa.
Kaupunkilaisilla on usein kesäpaikka saarilla tai maaseudulla.
Virossa on helppo liikkua linja-autolla, junalla tai omalla autolla. Maan
ajaa päästä päähän muutamassa tunnissa. Lauttayhteydet ja aikataulut
kannattaa kuitenkin tarkistaa saarille matkustettaessa etukäteen.
Virossa on paljon nähtävää ja koettavaa. Majoitus kannattaa aina varata
etukäteen, sillä lyhyen kesän aikana hotellit ovat usein täyteen varattuja.

Maaseutumatkailu
Viro tunnetaan kauniista luonnostaan ja maassa onkin paljon koettavaa
luonnossa liikkumisesta pitävälle. Virossa voi tarkkailla lintuja, vaeltaa,
meloa ja liikkua soilla erityisillä suokengillä.
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RMK
Viron metsähallitus (RMK) ylläpitää ja huolehtii valtion omistamista metsistä
Virossa. RMK vastaa myös metsäautoteiden, retkeilymajojen, vaellusreittien ja
majoituspaikkojen kunnossapidosta sekä reittien ja nuotio- ja leirintäpaikkojen
ylläpidosta.
RMK:lla on useita erilaisia palveluja, kuten nuotiopaikkoja, vaellusreittejä,
retkeilyalueita sekä mökkejä yhteensä 13 paikassa eri puolilla Viroa.
Lue lisää tarjonnasta ja kohteista osoitteesta www.loodusegakoos.ee/en.

Matkailuneuvonnat
Kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja maakuntakeskuksissa on viralliset
matkailuneuvonnat, joista saa tietoa paikallisista nähtävyyksistä ja
alueen palvelutarjonnasta. Matkailuneuvonnasta kannattaa kysyä myös
ravintolavinkkejä ja muita neuvoja, jotta vierailu Virossa olisi mahdollisimman
antoisa.
Matkailuneuvonnat ovat yleensä avoinna päivittäin yleisten aukioloaikojen
mukaisesti, joskin aukioloajat voivat vaihdella paikoin jonkin verran.

Lisätietoja:
Visitestonia.com www.visitestonia.com

Viron maaseutumatkailusivusto www.maaturism.ee
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Opi viroa
Viron kielitaitotaso arvioidaan asteikolla A1 (toimiva alkeiskielitaito) –
C2 (sujuva ja tilanteeseen sopiva kielitaito).

Verkko-opiskelu
Viron verkko-opiskeluun on monia vaihtoehtoja. Keeleklikk,
www.keeleklikk.ee, on suosittu ja suositeltava verkkokurssi, jonka avulla
voi opiskella A2-tasolle asti. Kurssin lähtökieliä ovat englanti ja venäjä.

Kielikurssit ja yksityistunnit
Kun olet jo Virossa, voit opiskella kieltä esimerkiksi yksityisissä
kielikouluissa, yliopistojen kielitunneilla tai Tallinnan ja Tarton yliopistojen
kesä- ja talvikursseilla. Kysy suosituksia Viron suomalaisyhteisöltä.

Käytännön harjoittelu
Suosittu Foreigners Learning Estonian -ryhmä kokoontuu Tallinnassa
useita kertoja viikossa. Keskustelua on vetämässä yksi tai kaksi
äidinkielistä puhujaa. Ajantasaiset tiedot ryhmän kokoontumisajoista ja
-paikoista löydät Facebookista.
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European Union
European Regional
Development Fund

Investing
in your future

» www.workinestonia.com
YHTEYSTIEDOT:
invest@eas.ee
Estonian Investment Agency / Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, Tallinna 11412, Viro
Puhelin: +372 627 9700
helsinki@eas.ee
Enterprise Estonia, Helsinki
Eesti Maja – Viro-keskus
Sörnäisten rantatie 22 C
00540 Helsinki
Puhelin: +358 400 799 762

www.investinestonia.com
www.e-estonia.com
www.visitestonia.com
www.tradewithestonia.com
www.estonia.eu

www.estemb.fi
www.eestimaja.fi

