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Sissejuhatus 
 

Inimeste üksteise abistamine on sama vana kui inimkond. Juba kõige vanemad 

ajaloolised ürikud jutustavad abistamisest, kui soovitud tegevusest igas ühiskonnas. 

Kuna abistamine tähendab teatud vajaduste rahuldamist kellegi teise poolt asjades, 

milledega inimesel enesel on raske toime tulla, siis on ajalooline areng koos olukordade 

alalise muutumisega kaasa toonud ka järjest uusi mõtlemisviise abistamise mõiste ja 

selle rakendamise üle. (Kreem 1995: 31) 

 

Eesti riigi kiiresti muutuvas majandusruumis on muutunud ka sotsiaalne taust, 

lisandunud on mitmeid uusi suundi ja mõisteid sotsiaalvaldkonna töös, mida 

sotsialismis ei tuntud. Seoses riigi suundumusega turumajanduse tingimustesse, on väga 

põhjalikult muutunud arusaamised inimese sotsiaalse heaolu mõistetes. Riiklike 

institutsionaalsete hoolekandeasutuste juhtimise lähenemise kõrvale on tekkimas 

teenuste juhtimise süsteem, mis tingib selle süsteemi põhjaliku tundmaõppimise ja aitab 

paremini mõista ning ellu viia sotsiaalpoliitilisi otsuseid. (Medar 2002: 10) 

 

Eestis on kodutuse temaatikaga suhteliselt vähe tegeldud. Seetõttu ei ole ka piisavalt 

selge milliseid teenuseid nad saavad, kui paljusid neist nad kasutavad, mil määral neil 

seda üldse vaja on ja kuidas need teenused teda toetavad, et iseseisvalt toime tulla.  

 
Uurimuse eesmärgiks oli uurida kodututele pakutavaid sotsiaalteenuseid, nende 

elamistingimusi ja toimetulekut Pärnu linnas. Teiselt poolt ka sotsiaalteenuste pakkujate 

ja teiste institutsioonide vahelist koostööd ja kodutute hoolekandega kokkupuutuvate 
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spetsialistide arvamust ning edasisi plaane selle valdkonna probleemide 

leevendamiseks. 

 

Käesoleva töö uurimisküsimusteks oli: 

1. Millised on kodutute täiendavad vajadused sotsiaalteenuste osas? 

2. Milliseid sotsiaalteenuseid ja kelle poolt pakutakse Pärnu linnas? 

3. Kuidas toimub koostöö sotsiaalteenuste pakkujate ja teiste institutsioonide 

vahel? 

 

Töö koosneb kuuest peatükist, millest esimeses antakse ülevaate sotsiaalhoolekande 

kujunemisest, teoreetilistest käsitlustest ja sotsiaalhoolekande korraldusest Eestis. Teine 

peatükk kirjeldab sotsiaalhoolekande korraldust Pärnus sealhulgas ka asutusi, kes ja 

milliseid sotsiaalteenuseid pakuvad. Kolmandas peatükis keskendutakse kodutute 

temaatikale ja antakse üldine ülevaade kodutuse mõistest, kujunemisest ja olukorrast 

Pärnus. Neljandas ja viiendas peatükis tuuakse välja uurimuse metoodika, valim ja 

läbiviimine ning uurimitulemused kodututele pakutavatest sotsiaalteenustest Pärnu 

linnas. Viimane peatükk sisaldab endas arutelu ja järeldusi, milleni on jõutud käesoleva 

uurimuse raames. 

 

Töö baseerub Ellen Uuspõllu üliõpilastööde vormistamise juhendile, mis on välja 

andnud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna poolt. 
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1. Sotsiaalhoolekande kujunemise ajaloolisi ja teoreetilisi 

käsitlusi 

1.1. Sotsiaalhoolekande kujunemine  
 

Eestis ja teistes Ida-Euroopa postkommunistlikes maades on käimas demokraatliku 

ühiskonna taastamine, millega on kaasnenud rohkesti nii ühiskondlik-poliitilisi kui ka 

sotsiaalmajanduslikke muutusi ja ümberkorraldusi (Taimi Tulva 1996: 13). 

 

Taastumine varasemast perioodist on endaga kaasa toonud murrangu, mis ilmneb nii 

majanduses, kasvatuses kui kultuuris – ühiskonnas tervikuna (Tulva 1994: 4). 

 

Ühiskonna ümberkujundamine kehtib mitte ainult poliitilise korra muutuse, vaid samuti 

ka sügavate ümberkorralduste kohta majanduses ja igapäevaelus. Lääne-Euroopa 

pikaajaline domineerimine Balti riikide kultuuri-, majandus- ja poliitilises elus teeb 

mõistetavaks, et sotsiaalpoliitika mudelite otsingud on nüüd uuesti suunatud läände, 

seda tuleb võtta pika ajaloolise protsessi jätkumisena. (Tulva 1996: 13) 

 

1.1.1. Sotsiaalhoolekande kujunemise ajaloolisi käsitlusi 

Korralduslikust aspektist võib euroopa ajaloo- ja kultuuritaustaga regioonide (Euroopa, 

Põhja-Ameerika jt.) hoolekande arengus välja tuua kolm erinevatel aegadel 

domineerinud paradigmat: 

o Asutuste juhitud süsteem 

o Teenuste juhitud süsteem 

o Inimese (tarbija) juhitud süsteem (viide) 

Ülaltoodud loetelus ei ole mõeldud juhtimise all niivõrd administreerimist, kuivõrd 

suunavat või arendavat tähendust. 
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Asutuse juhitud süsteem on ajalooliselt vanim. Kuna asutuse mõiste on aja jooksul 

oluliselt muutunud, on raske öelda, millal esimesed hoolekandeasutused tegutsema 

hakkasid. On väidetud, et esimesed asutuse analoogid tegutsesid Euroopas juba 12. 

sajandil. Asutuse juhitud süsteemi puhul on kõigi asjade aluseks asutus. See tähendab, 

et asutusel on omad reeglid, territoorium, ruumid, personal, rahalised vahendid jms. 

Ning need määravad ära kogu võimaliku abi, mida inimestel sellest on võimalik saada.   

 

Tüüpilisemad hoolekandeasutused olid vaestemajad ja lastekodud. Aja jooksul 

asutuse poolt haaratavate sihtgruppide arv ja spetsialiseeritus suurenes. Samuti 

kujunesid välja selged funktsioonid, mida asutused vähemal või rohkemal määral 

täitsid. Raamatus “Hoolekandeasutuste süsteemi areng Eestis” 1999 on välja toodud 

näiteks psüühikahäiretega inimeste hoolekande kontekstis institutsiooni 7 võimalikku 

funktsiooni: 

§ Pikaajaliste ravi ja hoolduse kindlustamine – seejuures on ennekõike oluline 

pikaajalisus; 

§ Varjupaik patsientidele ja pereliikmetele – patsient saab varju pere jt. Stressorite 

eest ning pere saab puhata patsiendist; 

§ Majutamine – institutsioonis viibivale inimesele on kindlustatud katus pea 

kohal, voodi külje all ja igapäevane toit; 

§ Sotsiaalse kontrolli kindlustamine – ennekõike nö ohtlikute või ohtlikus 

seisundis olevatena käsitlevate inimeste üle; 

§ Sotsiaalne ja kutse(töö)alane abi – teatud liiki ja teatud tasemel tegevus- ja 

tööteraapia läbiviimine; 

§ Kõikehõlmava teenuse illusioon – laiema avalikkuse subjektiivne kujutlus, et 

institutsioonis on rahuldatud kõik inimese vajadused; 

§ Kindlad töökohad professionaalidele – professionaalide väljakujunenud rutiin, 

millest tulenevalt kõige suuremad süsteemi muutmise vastased on reeglina just 

professionaalid. (Valdeko Paavel 1999: 30) 

 

Asutuse juhitud süsteemi totaalse lammutamise alguseks või lugeda 1961.aastat, mil 

USA-s ilmus Goffmani raamat “Asylum” ja mis vallandas 
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nö.deinstitutsionaliseerimisena tuntud perioodi. Väga lihtsustatud tähenduses tähendas 

see ennekõike suurte asutuste sulgemist. Selle peamiseks sisuliseks küsimuseks oli: kas 

kõiki asutuste täidetavaid funktsioone on võimalik täita ka väljaspool asutust?  

 

Institutsionaalse hoolekande vastandina on kasutusele võetud avahoolduse mõiste – 

inimese hooldamine väljaspool hoolekandeasutusi.  Institutsioonil on lisaks asutuse 

tähendusele ka üldisem, sotsiaalse institutsiooni kui teatud vastutust kandva sotsiaalse 

subjekti tähendus. Sellest tulenevalt võib ka inimese paigutamine konkreetsesse 

asutusse toimuda kahel viisil. See võib toimuda nii, et inimesel säilivad kõik isiku kui 

sotsiaalse institutsiooni atribuudid, st. õigused, kohustused, vastutus jne, või nii, et koos 

asutusse paigutamisega inimene automaatselt kaotab need kõik. Loomulikult on 

võimalikud ka vahepealsed variandid – õiguste osaline delegeerimine.  

 

Asutus on omandanud ennekõike majandusüksuse tähenduse, mis on võtnud endale 

vastutuse tervikliku eluvaldkonna eest ja osutab selle raames terviklikku paket teenuseid 

– nagu klient soovib või nagu talle vaja on. (Paavel 1999: 36-37) 

 

Teenuste juhitud süsteemi kujunemine oli  deinstitutsionaliseerimise loomulikuks 

tulemuseks. Esimesed teenused või teenuste paketid kujunesidki institutsiooni ühe või 

mõne funktsiooni täitmise baasil. Näiteks eluasemeteenused kujunesid välja majutamise 

funktsiooni täitmiseks, päevakeskuste teenused võivad täita mitut erinevat funktsiooni 

varjupaik, pikaajaline toetus, sotsiaalne kontroll jne. Üleminekut asutuse juhitud 

süsteemilt teenuste juhitud süsteemile võib Euroopas ja teistes Euroopa taustaga 

regioonides pidada eriti intensiivseks 70-80-ndatel aastatel. Sel perioodil suurenes nii 

teenuste üldine mass kui mitmekesisus, arendati välja palju uusi, erineva 

spetsialiseerituse astme ja rõhuasetusega teenuseid ja nende pakette. Teenustepõhiselt 

ehitati üles ka erinevate riikide kogu hoolekandesüsteemi või selle kitsamate sektorite 

arenduspoliitika dokumendid.  Teenuste juhitud süsteemi areng viis uue paradigma 

kujunemisele. (Paavel 1999: 31) 
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Inimese (tarbija) juhitud süsteemi aluseks on konkreetne inimene oma vähem või 

rohkem spetsiifiliste vajadustega. Sisuliselt tähendab see, et kui hoolekandesüsteemi 

asutuspõhise paradigma korral pidi inimene kohanduma asutusega ja teenustepõhise 

paradigma puhul teenustega, siis tarbija juhitud süsteemi puhul kohandatakse inimesele 

vajalik pakett teenustest, toetustest, tugisüsteemidest jms. 

 

Sellest tulenevalt eeldab tarbija juhitud süsteemi ülesehitamine erinevate 

hindamismetoodikate, skaalade ja instrumentide olemasolu. Üldiselt peetakse vajalikuks 

nii metoodikaid, mis hindavad seda, mis inimesel olemas on, kui metoodikaid, mis 

hindavad seda, mis inimesel jääb ühiskonnas kokkulepitud ja aktsepteeritud 

standarditest puudu. Vastavad hindamistulemused ongi aluseks, mille põhjal 

koostatakse inimesele vajalik pakett. 

 

Laiaulatuslikumat tarbija juhitud süsteemile üleminekut võib erinevates maades 

täheldada alates 80-ndate lõpust ja 90-ndate algusest. Siinkohal on oluline märkida, et 

uute paradigmade kasutuselevõtmisega ei tõrjuta varasemaid välja, muutub vaid 

rõhuasetus. Ka tarbija juhitud süsteemi puhul jäävad alles nii asutused, kui teenused 

(vähemalt parimad neist), sest just nendega seostamise kaudu saadakse inimesele vajalik 

pakett. (Paavel 1999: 29-32) 

 

1.1.2. Sotsiaalhoolekande areng Eestis 

Eesti hoolekandesüsteemi arendati välja II maailmasõja järel üldiste nõukogulike 

standardite ja põhimõtete kohaselt. Sellest alates, võib Eesti hoolekandes arengus välja 

tuua 3 etappi (Paavel 1999: 32). 

 

Esimese etapi alguseks võib pidada 80-ndate aastate teist poolt. Peamisteks 

märksõnadeks olid lastekodud ja eriinternaatkoolid ning neis toimuv. Enam 

tähelepanu hakati pöörama ka puuetega inimestele ja nende probleemidele. Selle etapi 

võib luheda lõppenuks sotsiaaltöö erialada õpetamisega algusega Tartu Ülikoolis, 

Tallinna Pedagoogika Ülikoolis ja Tallinna Õpetajate Seminaris 1991 – 1992 aastal.  
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Teist etappi iseloomustab erinevate välismaiste kogemuste massilise ja 

suhteliselt kriitikavaba maaletoomine ning rakendamine . Perioodi iseloomustas 

sotsiaalnõunike ametikohtade loomine valdadesse, sotsiaaltalitluste loomine 

linnadesse, paljude uute asutuste, teenuste ja toetussüsteemide loomine, algas ka 

Euroopa sotsiaalkindlustussüsteemi põhimõtete rakendamine Eestis. 

 

Kuigi sellesse perioodi mahtus ka ühendatud Sotsiaalministeeriumi loomine ja võeti 

vastu hoolekande seadus, võib riiklikku hoolekande arengu koordineerimist pidada 

siiski tagasihoidlikuks. Ühtegi hoolekande arengut suunavat dokumenti välja ei 

antud ja hoolekande seaduse vastuvõtmisele ei eelnenud sügavamat ega 

laiapõhjalisemat sisulist diskussiooni. Seda võib pidada ka üheks peamiseks 

põhjuseks, miks erinevad regioonid, asutused ja hoolekande sektorid arenesid 

ebaühtlaselt.  

 

Kolmanda etapi alguse võiks piiritleda aastatega 1996/1997 ja peamiste 

märksõnadena välja tuua kriitilis-pragmaatilise lähenemise, süvenemise, 

analüüsi, mõtestamise ning strateegilise planeerimise. Esimeste vastavasisuliste 

iseloomulike sündmustena peaks märkima Eesti Sotsiaaltöö I Kongressi ja erialalis-

populaarteadusliku ajakirja “Sotsiaaltöö” ilmumahakkamist. Seda etappi markeerib 

ka kahe esimese, riikliku konkreetse hoolekandesektori perspektiivse arengukava 

kinnitamine sotsiaalministri poolt. 

 

Kolmas etapp kestab ja selle lõppu on raske prognoosida kuna see sõltub peamiselt 

hoolekandevälistest teguritest. (Paavel 1999: 32-34) 
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1.2. Sotsiaalhoolekande korralduse teoreetilisi käsitlusi 

 

1.2.1. Sotsiaalhoolekande tagamine  
Sotsiaaltöö tegeleb vähese sotsiaalsete võimetega inimeste kaitse ja jõustamisega ning 

suure majandusliku ebavõrdsusega. Kõrge potentsiaaliga haavatavusega ja 

mittetoimetulematusega ühiskonnas, kaasneb paratamatult elu väga madala 

sissetulekuga. Hoolekande õiguste praktika on üks võimalik tee nende inimeste 

jõustamiseks ja kaitsmiseks, kes elavad vaesuses.  

 

Vaesus omab otsest mõju inimeste tervisele ja heaolule ning on paljude 

inimestevaheliste suhete ja toimetulematuse põhjuseks, mistõttu omab ta ka sotsiaaltöös 

suurt tähtsust. (Martin Davies 2002: 132) 

 

Ühiskonnast lähtudes, on vaesus sotsiaalprobleem, mis väljendub teatud elanikkonna 

materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetuses ühiskonnas, 

hädavajalikuks peetud elustandardist ning sotsiaalmajanduslikust osalusest (Vaesuse 

leevendamise Eestis 1999: 10). 

 
Sotsiaaltöötaja kui hoolekande õiguste nõustaja- ja kaitsja roll,  on kujunenud läbi 

rahvusvahelise sotsiaaltöö ajaloo. USA-s näiteks on riiklikult rakendatud 

sotsiaaltöötajad sagedasti ametisse võetud sissetulekute säilitamise aspektist ja 

hoolekande kulutuste poliitikast lähtuvalt (Davies 2002: 134) 

 

Kaasaegses sotsiaaltöö käsiraamatus, Davies (1994) väideti, et muutuste strateegiad 

sotsiaaltöös võivad mõnikord olla juhitud mitte klientide, vaid klientide keskkonna 

düsfunktsionaalsete elementide poolt. Ta jõudis kahe kaitsmise viisi kirjeldamiseni 

sotsiaaltöös: personaalne kaitsmine ja strukturaalne kaitsmine. Personaalne kaitsmine on 

tema väitel fokuseeritud individuaalsetele vajadustele ja strukturaalne kaitsmine 

kogukonnale või grupile. Mõlemal juhtudest on eelduseks see, et sotsiaaltöötaja omab 

oskusi ja väärtusi või ligipääsu ressurssidele, et sobivalt balanseerida nende poolehoidu, 

kes on huvitatud teisitinägemisest tähelepanuta jätmise või ülesõitmise korral. 



 12

 

Seetõttu, et kaitsmine on alati olnud seotud parimate tulemuste eest seismisega teenuste 

kasutajatele, sisaldab see rangeid eetilisi printsipiaalseid rõhuasetusi praktilises töös. 

Kaitsja peab alati:  

• Tegutsema lähtudes teenuseid kasutavate klientide parimatest huvidest;  

• Tegutsema kooskõlastatult instruktsioonide ja klientide soovidega; 

• Hoidma kliente kursis uueneva informatsiooniga; 

• Teostama instruktsioone usinalt ja kompetentselt (tundes klientide teadmiste ja 

kompetentsi piire);  

• Tegutsema erapooletult ja avameelselt, sõltumatu nõuandjana; 

• Säilitama kliendi konfidentsiaalsuse. (Davies 2002: 135) 

 

 

1.2.2. Sotsiaalhoolekande korraldus  
Hoolde korraldus on süsteem hoolduse vajaduste uurimiseks ja teenuste korraldamiseks 

vastavalt nende vajadustele. See on meetod planeerimiseks, organiseerimiseks ja 

personaalsete sotsiaalteenuste kättetoimetamiseks vähekaitstud inimestele individuaalse 

hooldusplaani korralduse kaudu. 

 

Hoolde korraldusse on segatud kaks inimest, persoon, kes vajab abi ja persoon, kes teeb 

uuringuid, organiseerib ja korraldab kellegi eest hoolitsemist. Selle kasutuselevõtt 

avardab oluliselt sotsiaaltöö ümberkujundamist töös täiskasvanutega. (Davies 2002: 

114) 

 

Hoolde korraldus on teenuste vastavusse viimise protsess individuaalsete vajadustega, 

kuid ainult kasutatavate ressursside ulatuses. Hoolde korraldajad oletavad erinevaid 

vajadusi teenuste järele, kuid need on mõnikord raskelt eristatavad kuna õigesti hinnata 

nende vajadust. 
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Hoolde korraldus on olnud defineeritud kui struktuur ja kui praktika.  See võib 

põhjendatult olla kirjeldatud kui sotsiaaltöö meetod, milles seda defineeritakse läbi 

selle, mida praktikud võiksid teha ja kuidas nad võiksid oma tööga ümber käia.  Sihid ja 

ülesanded on selgelt sõnastatud. (Davies 2002: 119) 

 

Teooria ja ideoloogia on samuti hoolde korralduses rõhutatud. Ideoloogiline uskumus 

põlvneb liberaalsest individualismist koos uskumusega turu distsipliinist, tarbijate 

valikust ja huvide vastavuse taandumisest. Jõustamise ja kliendikeskse praktika 

eesmärgid  tekivad läbi nende, kuid halvemuses olevad inimesed, kes ei usu enam oma 

jõusse, jäävad ennem ilma lootusest kui reaalsusest. (Davies 2002: 119) 

 

Peamised lähekohad hoolde korraldamisel on: 

• Hoolde korralduse eesmärgiks on võimaldada inimestel jääda elama nende endi 

kodudesse, sel ajal kui riiklike fondide kasutamine institutsionaalse hoolduse 

eest tasumisel on kitsendatud. 

• Rõhuasetus limiteeritud resursside ja limiteerimata vajaduste vahel on alati 

olnud sotsiaaltööle omane, kuid hoolde korralduse arenemine rõhutab seda 

veelgi. 

• Hoolde korraldus on varustatud struktuuriga, mis tagab riikliku finantseerimise 

õiglase paigutuse ja on edukas hindade ohjeldamisel, kuid paremaid tulemusi 

klientide ja hooldajate jaoks ei ole veel demonstreeritud. ( Davies 2002: 122) 

 

1.2.3. Ülesandekeskne praktika 
Ülesandekeskne praktika omab sotsiaaltöö teoorias kõrget profiili. See on lähenemine, 

mis põhineb hulgal võtmeelementidel ja vajab selle praktikutelt panust neisse 

elementidesse. (Davies 2002: 106) 

 

Ülesandekeskses töös määravad ülesanded vajaduse teistele teenustele mis peavad 

olema üle vaadatud ja demonstreeritud pigem läbi tegevuse kui ainult läbi diskussiooni. 
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Ülesannetest lähtuv tegevus on kui mehhanism määrates töötajaid välja selgitama ja 

hindama vajadusi teistele teenustele. 

 

Ülesandekeskne praktika baseerub klientide tugevusele. See on niisugune jõud, mis 

võib esile kutsuda muutusi, mõnikord suundades, mida kliendid selgelt vajavad, 

mõnikord suundades, mida nad siiski seadusliku protsessi tulemusena vastumeelselt 

kokku lepivad. Ülesandeid kasutatakse selle tugevusena ja täidetakse iga lõhe 

tugevusega. (Davies 2002: 110) 

 

Peamised lähtekohad ülesandekeskse praktika seisukohalt on: 

• Ülesandekeskne praktika baseerub klientide üksmeelele või klientide 

õigekspidamise seaduslikule  õigustatusele tegevuseks 

• Ülesandekeskne praktika eesmärgid liikuda probleemidelt eesmärkideni, 

ülekohtust vajadusteni  

• Ülesandekeskne praktika baseerub ülesannetele, mis on muutuste protsessi 

keskmes ja missugused ehitavad üles klientide tugevused nii kiiresti kui 

võimalik 

• Ülesandekeskne praktika on avatud teistele lähenemistele ja teenustele ja võib 

neid ühendada ülesannete kaudu. 

• Ülesandekeskne praktika areneb ja muutub läbi jätkuva hindamise 
 

(M. Davies 2002: 113) 

 

 

1.3. Sotsiaalhoolekande korraldus Eestis  
 

Põhiseaduse järgi on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, 

toitjakaotuse ja puuduse korral. Sotsiaalhoolekandes on abi saavateks isikuteks Eesti 

Vabariigi alalised elanikud. Alalisteks elanikeks loetakse Eestis viibivaid Eesti 

kodanikke või välismaalasi, kellel on alaline elamisluba. Tähtajalise elamisloaga 



 15

välismaalased peaksid seaduse kohaselt abi saama vaid siis, kui on sõlmitud vastav 

välisleping. Erandiks on enne 1990. aasta 1. juulit Eestis alalise sissekirjutuse alusel 

viibivad välismaalased, kellel on õigus saada sotsiaalteenuseid ja sotsiaaltoetusi ning 

mud abi kuni Eestis seadusliku tähtaja lõppemiseni. Pärast 1991. aasta 20. augustit 

Eestisse elama asunud eesti rahvusest välisriigi kodanikul või kodakondsuseta isikul, 

tema abikaasal ja lapsel on õigus saada sotsiaalteenuseid ja sotsiaaltoetusi ning muud 

abi nagu Eesti alalisel elanikul. (Medar 2002: 47) 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt korraldavad riiklikku sotsiaalhoolekannet 

sotsiaalministeerium ja maavalitsused. Kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekannet 

korraldab valla- või linnavalitsus. Sotsiaaltöö ja sotsiaalhoolekande korraldamisse on 

kaasatud kolm sektorit: avalik- õiguslik sektor, erasektor ja vabatahtlik sektor. 

Sotsiaalhoolekannet korraldatakse erinevate sotsiaalteenuste võimaldamisega riigi, 

kohalike omavalitsuste ja muude juriidiliste või füüsiliste isikute kaudu. (Medar  2002: 

47)  

 

Tänase seisuga on hoolekande korraldamisel monopol avalik-õiguslikul sektoril. See 

võib olla ka nõukogudeaegse ühiskonna tagajärg, kus hoolekande tagamine toimus läbi 

riigi halduses olevate suurte hooldekodude (Medar 2002: 47). 

 

Eestis toimub sotsiaalhoolekande korraldamine läbi sotsiaalministeeriumi, maavanema 

ja kohaliku omavalitsuse.  

Sotsiaalministeerium töötab välja riigi sotsiaalhoolekandepoliitika, seda reguleerivad 

seadused ja muud õigusaktid. Samuti riiklikud programmid ja projektid. Tema 

haldusalas on veel riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja 

elluviimine, rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna, 

sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine ning vastavate 

õigusaktide eelnõude koostamine. Üldiselt vastutab valitsus teenustepoliitika eest ja 

otsustab, kuidas maksudest ja muul moel laekunud raha jaotada erinevateks 

eesmärkideks.  
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Maavanem kontrollib valla ja linna volikogude otsuseid ning valitsuse korraldusi 

isikule sotsiaalteenuse, -toetuse või muu abi andmise või sellest keeldumise kohta. 

Samuti on maavanemal õigus kontrollida määrusi, millega on kehtestatud 

sotsiaalteenuste, -toetuste ja muu abi andmise kord.  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on sotsiaalteenuste korraldamine. See tähendab, et 

sotsiaalteenuseid võib osutada ka erasektor, kellega sõlmitakse sellisel juhul 

sotsiaalteenuse osutamise kohta leping.  Kliendi huvide kaitse seisukohalt on oluline, et 

sotsiaalteenuseid osutatakse nõuetele vastavalt.  

 

Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded lähtuvalt sotsiaalhoolekandeseadusest 

sotsiaalhoolekande korraldamisel on: 

1) kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna 

arengukava osana; 

2) sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmise korraldamine ning 

sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine; 

3) kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning laekuva informatsiooni 

edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras; 

4) eestkosteasutuse töö korraldamine; 

(SHS 1995: § 8). 

 

 

 

Erasektori osalus  hoolekande korraldamises on olnud tagasihoidlik. Alles viimastel 

aastatel on hakanud erasektor aktiivsust ilmutama. Arenenud riikide kogemused 

näitavad, et kõige efektiivsemaks sotsiaalteenuste pakkujateks ei ole mitte riigi ega 

kohalike omavalitsuste asutused, vaid erasektor. (Medar 2002: 48) 

 

Oluline roll hoolekande korraldamisel on vabatahtlikul sektoril. Üritatakse luua 

häid suhteid majandusringkondadega, et rahastada oma ettevõtmisi ja projekte. 

Mittetulundusühingud opereerivad vähem kuluka ja vähem jäiga tööjõuga kui avalik 
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sektor ja tähelepanu fookuses on teha teenuseid enam paindlikumaks ja 

reageerivamaks kasutaja vajadustele. Riik toetab kolmanda sektori tegevust 

riigivaraseadusega, mis võimaldab anda tasuta üle riigivara eraõigusliku sektori 

kasutusse. Tasuta kasutus tähendab sisuliselt 0-määraga renti. (Medar 2002: 49) 

 

1.3.1. Sotsiaaltoetused 

Sotsiaalhoolekande seaduses on sotsiaaltoetused jagatud kolme rühma: 

a) toimetulekutoetus 

b) täiendavad sotsiaaltoetused 

c) sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti 

rahvusest isikule ja tema abikaasale, lastele ja vanematele 

 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu 

netosissetulek pärast käesoleva seaduse & 222 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel 

arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, 

riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste 

rahuldamiseks.  

 

Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 

kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Toimetulekupiiri määramisel 

lähtub valitsus elatusmiinimumist ja see vaadatakse üle kaks korda aastas. 

Toimetulekupiiri uus määr ei või olla väiksem kehtivast määrast. 

 

Toimetulekutoetuse määramise aluseks on toetuse taotlejaga abielus või abielulistes 

suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja 

vanemate või muude üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise 

majapidamisega isikute sissetulek. 
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Toimetulekutoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus sotsiaalhoolekande 

seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla- või linnaeelarvesse 

riigieelarvest laekunud vahenditest. 

 

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi 

liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi 

alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute 

hulka: 

1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele 

makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest; 

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud 

puudega vanema toetus ja hooldajatoetus; 

3) riiklikke peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust ning nelja- ja 

enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust; 

4) riigi tagatisel antud õppelaenu 

 

Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise 

aluseks võetakse toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek. 

Valla või linna territooriumil heakorra või abitöödel osalevale isikule makstakse tehtud 

töö eest töötasu. Mis toimetulekutoetuse arvestamisel arvatakse üksi elava isiku või 

perekonna sissetulekute hulka. Tehtud tööd ei tasustata toimetulekutoetuse vahendite 

arvel. Tööotsijale, kellele töötu staatus on lõppenud ja tööhõivetalituses registreerimata 

tööta tööotsijale makstakse toimetulekutoetust ( kui selleks on piisavalt raha ), kui ta 

osaleb valla või linna pakutud sotsiaalses rehabilitatsioonis. (Euroopa Liidu Phare 

projekt SSCC 9503.001 “Sotsiaalhoolekanne Eestis”) 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks kulude 

piirmäärad. ( üür, elekter jne ). 

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse elamuseaduse & 7 lõike 1 punkt 2 alusel 

kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade 
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ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised 

kulud: 

1) tegelik korteriüür või hooldustasu; 

2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; 

3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; 

4) tarbitud elektrienergia maksumus; 

5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus; 

6) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind; 

7) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile. 

 

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata 

toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi 

alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel. 

 

Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi järgmiselt: 

1) kohaliku omavalitsuse eelarvest – kohaliku omavalitsuse volikogu poolt 

kehtestatud tingimustel ja korras; 

2) riigieelarvest – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras; 

3) muudest allikatest – raha eraldaja poolt esitatud tingimustel. 

 

Sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest 

isikule ja tema abikaasale, lastele ja vanematele. Välisriigist Eestisse elama asunud 

Eesti kodanikul, eesti rahvusest isikul ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasal, 

lapsel ja vanemal, kes on jõudnud riikliku pensionikindlusteuse seaduse poolt sätestatud 

vanaduspensioniikka, on õigus igakuisele sotsiaaltoetusele rahvapensioni määras, kui 

isiku kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. 

 

Nimetatud sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja 

maksmise juhendi kehtestab Vabariigi Valitsus. Kulud nendeks toetusteks kaetakse 

Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu. (SHS 1995) 
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1.3.2. Sotsiaalteenused  
Sotsiaalteenus on, isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus 

(SHS 1995). 

 

Sotsiaalteenuste alal on hulgaliselt termineid, mis sageli arusaamatusi põhjustavad. Ka 

igas riigis eraldi toimub sotsiaalteenustega seotud terminate pidev areng; luuakse uusi 

termineid, vanad mõisted omandavad tavade muutudes uusi tähendusi. Eri keeltes 

kasutatavad terminid kajastavad hoolekandesüsteemide erinevusi, mistõttu otsetõlkest ei 

piisa. Terminite sisu mõistmiseks on vaja veidi tunda teiste riikide praktikat. (Medar 

2002: 10) 

 

Sotsiaalteenuseid võivad osutada mittetulundusühingud, sihtasutused, kirikud ja 

kogudused, samuti ka äriühingud, üksikisikust ettevõtjad jt. Kliendi huvide kaitse 

seisukohalt on oluline, et sotsiaalteenuseid osutataks vastavalt nõuetele. (Jorma Sipilä 

1997: 20) 

 

Eesti on Euroopa Sotsiaalharta lepinguosalisena kohustunud edendama või osutama 

teenuseid , mis sotsiaaltöö meetodite kasutamise abil suurendavad nii üksikisiku kui ka 

ühiskonnarühmade heaolu ja soodustavad nende arengut ning kohanemist 

sotsiaalkeskkonnaga. 

 

Sotsiaalteenuste liikideks (sotsiaalhoolekande seaduse järgi) on: 

Sotsiaalnõustamine (& 11)  

Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine (& 12)  

Koduteenused (& 13) 

Eluaseme teenused (& 14) 

Hooldamine perekonnas & 15) 

Hooldamine hoolekandeasutuses (& 16-20) 

Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused (& 21) 



 21

 

Uue mõistena on nimetatud sotsiaahoolekande seaduses vältimatut abi, mida võib 

samuti liigitada sotsiaalteenuste hulka. 

 

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja 

seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamise konkreetse sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 

 

Sotsiaalnõustajaks on selleks tööks eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja (SHS 

1995: &11). 

 

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise 

tingimused ja korra kehtestavad kohalikud omavalitsusorganid (SHS 1995: &13). 

 

Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine  

Haiguse, kõrge ea või puude tõttu proteesi, ortopeedilist ja mud abivahendit vajaval 

isikul on õigus saada vastav abivahend. Soodustingimustel antavate proteeside, 

ortopeediliste ja muude abivahendite loetelu ning nende saamise tingimused ja korra 

kehtestab sotsiaalminister (SHS 1995: &12). 

 

Hooldamine perekonnas, on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete 

hulka ta ei kuulu. See toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel 

sõlmitud kirjaliku lepingu alusel. (SHS 1995: &15) 

 

Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses  

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele 

tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, 

rehabilitatsioon, kasvatamine ja arendamine. Hoolekandeasutused jagunevad päevasteks 

ja ööpäevasteks. Esimene neist tegeleb seal viibivate isikute päevase hooldamisegam 

ille abil toetatakse nende isikute või perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut. Teises 
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asutuses viibivad isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised 

iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste 

sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. (SHS 1995: &16) 

 

Eluasemeteenused.  

Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, 

kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues 

vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Sotsiaalkorteri andmise ja 

kasutamise korra kehtestab valla- või linnavolikogu elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel 

(SHS 1995: §14). 

 

Elamuseaduse § 8 punkt 2 ütleb, et kohaliku omavalitsuse volikogu võimkonda 

elamusuhete reguleerimisel tema haldusterritooriumil kuulub munitsipaalomandis 

olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, sealhulgas hooldus- ja 

remondieeskirjade kehtestamine (Elamuseadus § 8 punkt 2).  

 

Lisaks abistab valla- või linnavalitsus isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, 

endaga toimetuleku või suhtlemisega, eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi 

saamisel (SHS 1995: §14). 

 

Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused tähendab seda, et valla- või 

linnavalitsus võib osutada muid sotsiaalteenuseid. Materiaalse abi andmise ja korra, 

samuti annetuste arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise korra vallas 

või linnas kehtestab kohalik omavalitsus. (SHS 1995: §21) 

 

Vältimatu sotsiaalabi osutamine   

Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või 

puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi. Seda osutavad valla- või 

linnavalitsuse määratud või volitatud isikud või asutused. Abi osutatakse isikule seni, 

kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus 

olukorras. (SHS 1995: §28). 
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1.3.3. Sotsiaalteenuste korraldus  
Kui rääkida sotsiaalteenuste korraldusest, siis tuleks defineerida ja välja tuua erinevused 

mõistete sotsiaaltöö korraldus ja sotsiaalhoolekande korraldus vahel. Sotsiaaltöö 

korraldus on tegevus, mis aitab viia toetuse või teenuse inimeseni ja mille läbi peetakse 

üleval organisatsioone ning aidatakse kindlustada nende püsimajäämine. 

Sotsiaalhoolekanne on defineeritud kui sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi 

osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. (Medar 2002: 50) 

 

Nendest definitsioonidest järeldub, et sotsiaaltöö korraldus on pisut laiem mõiste kui 

sotsiaalhoolekande korraldus, kuna lisaks teenustele ja toetustele tuleb juurde ka 

tegevus, mille läbi peetakse üleval ka organisatsioone ning aidatakse kindlustada nende 

püsimajäämine. Mida rohkem suundub sotsiaalhoolekande korraldamine era- ja 

vabatahtlikku sektorisse st. sotsiaalteenuste turu suunas, seda rohkem me räägime 

sotsiaaltöö korraldamisest, sest sotsiaalhoolekannet võib pidada pigem riigikeskseks või 

institutsionaalseks lähenemiseks ning raske on eraettevõtteid ja mittetulundusettevõtteid 

liigitada sotsiaalhoolekande mõiste alla. Sotsiaaltöö korraldusele on iseloomulik 

väärtuste lepitamatu konflikt, kus pole kunagi võimalik teha absoluutselt õigeid otsuseid 

ühtviisi õiglaselt kõigile abivajajaile, olenemata tahtmisest arvesse võtta erinevate 

osapoolte huvisid ja vajadusi, sest vajadused on alati pigem suuremad ja ressursid on 

alati pigem väiksemad kui vajaduste kindlustamiseks vajalik. Piiratud ressursside 

tingimustes käib pidev võitlus selle nimel, kes saab osta teenuse, kellele on seda teenust 

kõige rohkem vaja, missugused on prioriteedid, kus on rahalised piirid ja mida teha kui 

raha ei jätku. (Medar 2002: 50) 

 

Sotsiaaltöö korralduse ressurssideks on inimesed, kelleta sotsiaaltöö ei toimi, keskkond, 

kus me elame, finantsressurss ja olemasolevad vahendid ning kapital. Selle 

korraldamine on tagatud riiklikul, maakondlikul ja omavalitsuslikul tasandil. Seda tööd 

tehakse nii avaliku sektori, eraõigusliku sektori kui mittetulundusliku sektori kaudu. See 

tähendab, et ükskõik millisel tasandil peavad spetsialistid olema suutelised välja 
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kujundama oma piirkonna sotsiaalteenuste võrgu vastavalt elanikkonna sotsiaalsetele 

vajadustele ning kaasama koostöösse ka erainstitutsioone ja vabatahtlikke 

organisatsioone ning töötama välja vajalikud strateegiad teenuste arendamiseks. (Medar 

2002: 51) 

 

Raamatus “Hoolekandeasutuste süsteemi areng Eestis” on välja toodud sotsiaalteenuste 

arendamise prioriteedid ja üldised tegevussuunised. 

 
a) Kujundada iseseisvaks toimetulekuks vajalik infrastruktuur ja toetused 

Sotsiaalministeeriumi peamine prioriteet on koostöös teiste valitsusasutustega 

niisuguste tingimuste kujundamine, milles kõigil ühiskonna liikmetel on võimalik 

iseseisvalt toime tulla.  Eelkõige tähendab see töö, sissetuleku, tervise, koolituse ja 

eluaseme saamise võimaluste edendamist. Samas tähendab see ka väiksema, ajutiselt 

või püsivalt vähenenud konkurentsivõimega inimeste sissetulekute toetamist. Selleks on 

oluline riiklike sotsiaaltoetuste süsteemi kujundamine võimalikult terviklikuks nii, et 

see aitaks inimestel iseseisvalt toime tulla ja samal ajal motiveeriks ka 

edasipüüdlikkusele.  

 

b) Töötada välja toimetuleku võimekuse hindamise üldmetoodika 

Inimeste seisundi, võimekuse, abivajaduse, toetuste jms. Hindamisel ja vastavate 

teenuste ning toetuste osutamisel kasutatakse erinevatel kriteeriumitel põhinevaid 

metoodikaid, mis erinevad üksteisest  ka oma põhjendatuse astmelt. Sellest tulenevalt 

on erinevatele teenustele ligipääsemise tingimused ning kriteeriumid erinevad. Vajalik 

on välja töötada üldine metoodika, millega oleks võimalik seostada ka ühiskonnas 

kokkulepitav sotsiaalse toimetuleku tase. 

 

c) Soodustada iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste arengut 

Kui inimene iseseisvalt toime ei tule, on täiendavate teenuste osutamise aluseks inimese 

põhjendatud vajadused, mis selgitatakse välja inimese seisundi ja sotsiaalsete oskuste 

igakülgse ning põhjaliku hindamisega. Inimese seisundi ja võimekuse hindamise 

tulemuste alusel valitakse teenused, mis on maksimaalselt orienteeritud inimese 
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iseseisvale toimetulekule jam is kindlustavad inimesele ühiskonnas kokkulepitud 

sotsiaalse toimetuleku taseme. 

 

d) Vähendada omavastutust piiravate ja kallite teenuste osakaalu 

Ressursside järjepideva suunamisega institutsioonivälistele ja inimestelt suuremat 

osalust ning omavastutust nõudvatele teenustele annab ülevaate statsionaarsete teenuste 

tegelikust vajadusest ja aitab kujundada sotsiaalteenuste optimaalset võrku (Paavel, 

1999: 99-100). 

 

Vastava ideoloogia määratlemine erinevate sihtgruppide teenindamisel hõlmab 

vastuseid küsimustele kuidas ja missugusel tasemel pakkuda teenuseid, kui palju 

teenuseid ühe tarbija jaoks ja kes on õigustatud subjekt teenuseid saama? Raske on 

riiklikul tasandil lõpuni määratleda kõiki teenindamise ideoloogiaga seonduvaid 

küsimusi, sest lõplik vastutus lasub omavalitsustel ning viimased on nii finantsiliselt kui 

ka funktsionaalselt võimekuselt väga erinevad.  Sellest lähtudes ei pruugi see tagada 

teenuste ühtlast arengut kõikide sihtgruppide tarvis. (Medar, 2002: 12-13) 

 

Seoses sotsiaalteenuste arendamisega tuleks eristada kahte mõtteviisi, ühelt poolt 

vastutus elanikkonna sotsiaalteenustega garanteerimise eest ja teiselt poolt vastutus 

sotsiaalteenuste kättesaadavaks tegemise eest omavalitsuste haldusalas (Medar 1999: 

13). 

 

Esimine neist eeldab spetsialisteide ja omavalitsuse liidrite suurt vastutust tulla toime 

ülesandega, kus oluline on osata hinnata inimeste vajadusi sotsiaalteenuste järele ja 

otsustada, kui suures koguses, kellele ja kui palju on vaja pakkuda teenuseid, et 

inimesed oleksid rahul. Selleks tuleb hinnata inimese tegelikke vajadusi üha 

suurenevate vajaduste tingimustes ja teha võimalikke valikuid, kui vajaduste 

rahuldamiseks tehtavad kulutused ületavad elanikkonna tegelikke nii põhjendatud kui 

ka põhjendamata tahtmisi. Teine mõtteviis on orienteeritud vastutusele sotsiaalteenuste 

kättesaadavaks muutmisel elanikkonnale ehk teenuste turu korraldamisele.(Medar 2002: 

13) 
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Sotsiaalministeeriumi poolt finantseeritavate või kaasfinantseeritavate sotsiaalteenuste 

ja nende võrgustiku edasisel arendamisel on vajalik täiustada ja edasi arendada 

vajaduste hindamise instrumente ja kehtestada kindlad kriteeriumid sotsiaalteenuste 

kättesaamise osas. Kuna teenuste osutamiseks eraldatavate riiklike ressursside maht on 

piiratud, siis kindlate kriteeriumite olemasolu on hädavajalik, et kindlustada, et 

sotsiaalteenuseid saaks ennekõike just need inimesed, kellel seda vaja on ja niisugusel 

määral ning vormis nagu vaja. (Paavel, 1999: 100) 

 

Raamatus “Sotsiaalteenused – kellele, miks ja kuidas?” on välja toodud kriteeriumid 

teenuste saamise üle hindamiseks. Selleks on uuritud mitmeid linnavalitsusi. Uuritavatel 

omavalitsustel kriteeriume eraldi välja töötatud ei ole ja hetkel lähtutakse seadustest ja 

üldisematest kriteeriumidest nii palju, kui viimased hoolekande osutamist reguleerivad. 

Kindel on reegel, et tuleb täpselt välja selgitada kas ja kui palju inimesele abi on vaja, et 

vältida pettusi ja väljapressimisi. Vanusepiiri ja muid kriteeriume abi saamisel uuritud 

omavalitsustes kehtestatud ei ole. (Medar 2002: 53) 

 

Hetkel toimub teenuse vajaduse üle hindamine enam jaolt hindava spetsialisti 

personaalse kogemuse ja arvamuse põhjal. 

 

Kriteeriumid, millest teenuste pakkumisel lähtutakse, võib jaotada peamiselt 

kaheks: 

• Üldised kriteeriumid, näiteks kinnisvara omamine, teatud suurusega 

sissetulek või teatud piirkonna elanikuks olemine, samuti tervishoiu-, 

tuleohutuse ja tööohutuse nõuetest tulenevad kriteeriumid; 

• Spetsiifilised kriteeriumid, mille alusel teha täpsemaid otsustusi, kellele, 

mis tasemel ja kui palju teenuseid osutada või mitte osutada. (Medar 

2002: 53) 

 
 



 27

1.4. Uurimused sotsiaalteenuste korraldusest 
 

Raamatus “Sotsiaalteenused – kellele, miks ja kuidas?” on välja toodud uuringute 

tulemusena, et kõikides uuritud omavalitsustes kehtivad omad kokkuleppelised 

kriteeriumid teenuste osutamisel. Sageli on väljakujunenud suulised kokkulepped, mille 

järgi tehakse otsustusi ning esialgu hakatakse neid intuitiivselt kriteeriumideks pidama.  

Näiteks võib olla selliseks kriteeriumiks teenuste saamisel kinnisvara omamine, kuigi 

seaduslik nõue selleks puudub või see, et teenuse taotleja oleks linna elanik. (Medar 

2002: 53) 

 

Näiteks kodututele pakutava varjupaigateenuse puhul on kõige olulisemaks 

kriteeriumiks elukoha puudumine, kuid lisanduvad veel sellised probleemid nagu 

toimetulematus pere või sugulaste keskel, rahaliste vahendite puudumine enda 

ülalpidamiseks ja toimetulekuks, toidu puudumine. Kodutute puhul on sageli tegemist 

inimestega, kellel puudub elamisluba Eestis, nii sotsiaalne kindlustatus kui ka 

dokumendid, rääkimata elukohast. Nende inimeste toimetuleku hindamiseks pole 

spetsialistide arvates kriteeriume vajagi, sest seda toimetulekut pole olemas, st teenused 

saavad inimesed, kellel pole dokumente, kodakondsust, elu- ega töökohta. Näiteks 

Narva linnas on abivajajal võimalus saada varjupaigateenust sõltumata päritolukohast.   

(Medar 2002: 53) 

 

Pärnu linnas on selline võimalus samuti olemas, kuid tavaliselt on see ajaliselt 

piiritletud. Näiteks vältimatut sotsiaalabi peab inimene saama, sõltumata siis sellest, kus 

piirkonnas ta viibib, kuid edasise olukorra parandamist on kohustatud korraldama see 

omavalitsus, kus inimene elab või viimati elas. 

 

Sotsiaalteenuste arendamise poliitika alusdokumendis, mis on ära toodud ka raamatus 

“Hoolekandeasutuste süsteemi areng Eestis”, on kirja pandud üldised tegevussuunised 

sotsiaalteenuste ja nende võrgustiku edasiseks arendamiseks: 

o Täiustada sotsiaalteenuste finantseerimise skeeme inimeste eneste osaluse, 

omavastutuse suurendamise ja tulemuslikkuse täiustamise kaudu.  
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o Kindlustada kõigile inimestele ja regioonidele võrdne ligipääs riigi osalusel 

finantseeritavatele sotsiaalteenustele ning riiklike teenuste võrdne kvaliteet.  

 

o Optimeerida teenuseid osutavate asutuste võrgustik ja osutavate teenuste liikide 

ning mahtude proportsioonid lähtuvalt teenuste tegelikust vajadusest. 

Keerukamate sotsiaalteenuste osutamiseks vajalike tingimuste loomine on 

kulukas. Samal ajal on ebaotstarbekas, kui keerukama teenuse osutamiseks 

väljaarendatud ja selleks suutelised asutused osutavad tegelikult lihtsaid 

teenuseid. 

 

o Edasi arendada sotsiaalteenuste osutamise juhtimisskeeme nende optimeerimise 

ja efektiivsuse tõstmise eesmärgil.  

 

o Tugevdada riiklike funktsioonide ja seadustega teistele institutsioonidele pandud 

sotsiaalse heaolu alaste ülesannete täitmise ja riiklike ressursside kasutamise 

järelvalvet. 

 

Sotsiaalministeerium kavatseb olukorda parandada eelkõige vajaduste hindamise 

instrumentide ja teenustele ligipääsemise protseduuride edasiarendamisega, samuti 

erinevate institutsioonide rollide ja funktsioonide konkretiseerimisega. 

(Hoolekandeasutuste…1999: 100 – 103) 

 

Iga riigi ja omavalitsuse ees seisab küsimus, kuidas delegeerida vastutust ja kuidas 

korraldada sotsiaalteenuste pakkumist, kas pakkuda teenust ise, omades vastavaid 

spetsialiste ja allasutusi või liikuda teenuste pakkumisel turu suunas. Ka siin kerkib 

küsimus, milline on perekonna vastutuse osa inimeste teenustega garanteerimisel, 

teenuste eest tasumisel jne. Oluline on vastutuse määratlemine inimese heaolu eest 

perekonna ja omavalitsuse suhetes, kusjuures siin mängib rolli kolmanda sektori järjest 

suurenev osalemine nii tasuliste kui ka tasuta teenuste osutamisel inimestele ning 

inimeste heaolu tagamisel tervikuna. (Medar 2002: 13) 



 29

 

 

 

2. Sotsiaalhoolekande korraldus Pärnu linnas 
 

Järgnevalt käsitleksin põhjalikumalt ülaltoodud omavalitsusüksuse ülesandeid 

sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamisel ja 

sotsiaaltoetuste määramisel ja maksmisel. 

 

2.1. Sotsiaaltoetuste maksmine 
 

Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta lisaks toimetulekutoetusele, mida 

makstakse riigieelarvest laekunud vahenditest, veel täiendavaid sotsiaaltoetusi. Neid 

võib maksta kohalik omavalitsus oma eelarvest volikogu poolt kehtestatud korras, kui 

ka muudest allikatest, raha eraldaja poolt esitatud tingimustel. Sotsiaaltoetuste 

määramise aluseks on leibkonna kõikide liikmete sissetulekud. Sissetulekute hulka ei 

arvata sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riik likke toetusi (lapse sünnitoetus, koolitoetus, 

elluastumistoetus, matusetoetus). 

 

Pärnu linnavolikogu on kehtestanud sotsiaaltoetuste maksmise korra Pärnu linna 

alalistele elanikele. Täiendavad toetused, mida makstakse linna eelarvest, on järgmised:    

 

Toetus koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks. Toetust võivad taotleda 

lastega perekonnad, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on allpool komisjoni 

kehtestatud piiri. Pärnu Linnavolikogu 17. jaanuari 2002. aasta määruses on kehtestatud 

leibkonna ühe liikme netosissetulekute piiriks toidutoetuse taotlemisel 900 krooni. 

Rahaliste vahendite olemasolu korral võib määrata toidutoetust 100%. Raha vähesuse 

korral võib määrata toetuseks kõigile taotlejatele võrdne protsent tasutavast toidurahast. 
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Hooldus- ja põetustoetus, mida makstakse ilma seadusjärgsete ülalpidajateta vanuritele 

ja puuetega isikutele hooldus- või põetusteenuse eest tasumiseks. Erandjuhtudel 

võidakse toetus määrata, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse 

või töötuse tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma. 

 

Lapse sünnitoetus, mida makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või lapsendajale, 

kes on elukoha registreerinud Pärnu linnas ja mille suuruse määrab igaks eelarveaastaks 

Pärnu Linnavalitsus.  

 

Toetus Vabadussõja veteranide leskedele, mida makstakse Eesti Vabariigi aastapäeva 

puhul Vabadussõja veteranide leskedele sotsiaalosakonna koostatud nimekirja alusel.  

 

Lisatoetusi makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga leibkondadele 

hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks: 

1) ootamatute kulutuste puhul (nt leibkonna liikme surm, invaliidistumine, 

haigestumine; loodusõnnetus, tulekahju jms); 

2) eesmärgiga säilitada taotleja või tema perekonna võimalikult iseseisev 

toimetulek ja hoidmaks ära abituse süvenemist (nt abi toidu ja riiete hankimisel, lastele 

koolitarvete ostmisel, ravimite muretsemisel, paljulapseliste perede liikmetele, 

vanuritele ja puuetega inimestele sõidusoodustuste tegemine jms); 

3)   tehniliste abivahendite muretsemisel; 

4) maamaksu tasumiseks, kui leibkonna liikmed ei saa tulu kinnisvara 

rentimisest, ei saa suurendada oma sissetulekuid kinnisvara otstarbekama kasutamise 

kaudu ja võivad sattuda toimetulekuraskustesse seoses maamaksu tasumisega ning ei 

oma maksejõulisi seadusjärgseid ülalpidajaid; 

5) üksikute vanurite ja puuetega isikute ning üksi last (lapsi) kasvatavate 

vanemate või eestkostjate toimetulekuraskuste leevendamisel; 

6) eesmärgiga toetada erivajadustega inimeste arengut ning rehabilitatsiooni 

(taaskohanemist ühiskonnaga). 
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Pärnu Linnavolikogu on 2002. aastal otsustanud, et lisatoetusi saavad taotleda 

toimetulekutoetust saavad ja toimetulekupiiril elavad pered ja üksikud inimesed. 

Toimetulekupiiril elavateks leibkondadeks loetakse need 1 kuni 2 liikmelised 

leibkonnad, kellel pärast normpinna eluaseme kulude tasumist kätte jääv summa ei ületa 

toimetulekupiiri rohkem kui 300 krooni, 3-e liikmelistel ja suurematel peredel 500 

krooni.  

 
Tabel 1. Sotsiaaltoetuste statistika Pärnu linnas aastatel 2001 - 2002 allikas: (Pärnu LV 

Sotsiaalosakond) 

 
 Toetuste arv / taotlejaid Toetuste summa 

(EEK) 
Pärnu linna eelarvest:   
Ühekordse toetusena 2001 - 981 / 633 

2002 – 1040 / 621 
2001 – 274855 
2002 – 297685 

Kooli- ja lasteaiatoidutoetus 2001 - 9343 / 676 
2002 - 4059 / 550 

2001 – 1 848 099 
2002 -     879 897 

Maamaksu kompensatsioon 2001 – 222 
2002 - 126 

2001 – 56628 
2002 - 30322 

Vabadussõja lesed   
Riigieelarvest:   
Toimetulekutoetus 2001 - 5913 / 1147 

2002 – 5434/ 1072 
 

4247419 
3822894 

 
Aastal 2002 esitati peaaegu 500 taotlust vähem, toimetulekuraha jagati 424 525 krooni 

vähem. Keskmine toimetulekutoetus pere kohta oli 701 krooni kuus. 104 peret said 

toimetulekutoetust iga kuu, terve 2002 aasta vältel. Keskmine ühekordne toetus pere 

kohta oli 243 krooni kuus 433 peret said ühekordset toetust 1 korra, üks pere on saanud 

vastavat toetust 8 korda (allikas: Pärnu LV Sotsiaalosakond). 

 

2.2. Sotsiaalteenuste pakkumine  
 

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest 

korraldada sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist. Järgnevalt on 
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toodud Pärnu linna sotsiaalosakonna poolt välja need teenused, mille andmist Pärnu linn 

korraldab.  

 

Puuetega isikute hoolekanne  

Üheks nimetatud hoolekande teostajaks on Puuetega inimeste päevakeskus “HELIN”, 

kes osutab igapäevaelu toetamise teenust, päevakeskuse ja töökeskuse teenust 

tööealistele vaimupuuetega noortele ja liikumispuuetega täiskasvanutele. Eesmärgiks on 

vaimupuudega inimese igapäevaoskuste arendamine, et inimene saaks hakkama 

iseseisvalt igapäevaste toimingutega , ettevalmistus iseseisvaks elamaasumiseks ja 

töökoha leidmiseks. Sügava ja raske vaimupuudega inimestele võimaluse andmine  

sotsiaalseteks  kontaktideks omaealistega  ja  vaba aja sisustamine. Lisaks töötab 

aadressil Suur-Posti 18 töökoda kus osutatav teenus on kaasamine töösamasesse 

tegevusse, et kujundada tööharjumisi, mis võimaldaks osadel klientidel hiljem suunduda 

toetatud töö teenusele. 

 

Päevakeskuse teenust osutab psühhiaatrilise erivajadusega inimestele Pärnu Haigla 

Psühhiaatriakliinik. Raske ja sügava puudega laste hooldamist, õpetamist ja 

rehabilitatsiooni korraldab Tugikodu „Maarja“.  

 

Lisaks ostab linn invatranspordi-, tugiisiku-, isikliku abistaja- ja viipekeele tõlketeenust. 

Kõigi teenuse operaatoritega on sõlmitud lepingud vastava teenuse osutamiseks. 

 

Vanurite hoolekanne  

Pärnu linnas on kaks Pärnu linna hallatavat vanuritele sotsiaalteenuseid pakkuvat 

hoolekandeasutust – Vanurite Hoolekandekeskus ja Tammiste hooldekodu. Vanurite 

hoolekandekeskus osutab üldtüüpi hooldekodu, koduhoolduse- , supiköögi- ja 

päevakeskuse teenust. Koduhooldusteenuse olemasolev süsteem on spetsialistide sõnul 

hästi väljakujunenud ning toimib normaalselt. Seetõttu ei ole vajadust kiiremas korras 

minna üle teenuse osutamiselt teenuse ostmisele.  

 



 33

Tammiste hooldekodu suunitlus on vanurite ja psühhokroonikute ööpäevaringne 

hooldamine ning põetamine (sh. lamajatele ja dementsetele). Alates 1997 a. detsembrist 

muudeti hooldekodu segatüüpi hooldeasutuseks. 

 

Lisaks ülalmainitule ostab linn koduõendus-hooldusteenust SA Pärnu Haiglalt. Kuna 

siiani on puudunud linnas vastav teenus lamavate haigete ja kodus põetust vajavate 

klientide hooldamiseks, siis on see spetsialistide sõnul oluliselt parandanud krooniliste 

haigete olukorda ning vähendanud linna kulusid selle hoolduse korraldamisel, sest seni 

on ostetud hoolduskohti haigla pikaraviosakonnast ja maakonna hooldekodudest, 

mistõttu oli ka teenuse hind kõrgem.  

 

Laste hoolekanne  

Pärnu linnal on üks tema hallatav laste hoolekandeasutus ja see on Pärnu Pereabikeskus. 

Keskuse eesmärgiks on vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende 

eale ja seisundile vastavate sotsiaalteenuste pakkumine. Pereabikeskus osutab järgmisi 

teenuseid: sotsiaalnõustamine, koduteenused tugiisikute näol, päevase hoolduse, 

sealhulgas toitlustamise pakkumine abivajavatele lastele, ööpäevane hooldamine ja 

rehabilitatsioon varjupaigas, perehooldust vajavate laste kasuperedesse paigutamine, 

psühholoogiline kriisiabi ja toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.  

 

Pereabikeskusel on õigus osutada tasulisi teenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja 

alusel. Abi antakse eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele 

osutatakse teenuseid omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel. Kõik kulud kaetakse 

linnaeelarvest, kuid vahendeid töö paremaks korraldamiseks võib Pereabikeskus saada 

ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.  

 

Lisaks Pereabikeskusele tegutseb linnas veel Lastekodu,  kuid see on riiklikul 

ülalpidamisel. 
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 Vähenenud sotsiaalsete võimetega isikute hoolekanne  

See on Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna korraldatav hoolekanne, mis hõlmab 

töötute, kodutute ja kriminaalse minevikuga inimeste probleeme. 

 

Abivajajate rehabilitatsiooni tagamiseks on sotsiaalosakond tegelenud pikaajaliste 

töötute tööharjumuse taastamisega ja sotsiaalse võimekuse arendamisega. Kuni aastani 

2000 koordineeriti töötute rehabilitatsioonialast tegevust aadressilt Riia mnt 1b, 

hoolekandekeskuse juhataja ja sotsiaaltöötaja poolt. Alates aastast 2000 ostab linn 

rehabilitatsiooniteenuseid töötutele ning teenust on osutanud MTÜ 

Aktiviseerimiskeksus Tulevik aadressil Suur-Posti 18a. 

 
Tööharjumuse taastamise teenust osutatakse Pärnu linna elanikele, kes pikaajalise 

töötuse tõttu on minetanud tööharjumuse ning kelle konkurentsivõime tööturul on 

vähenenud.  

 

Tööharjumuse taastamise teenuse eesmärkideks on tekitada või taastada tööharjumus 

inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta ja luua teenuse saajates arusaam 

kindlate reeglite ja distsipliini järgimise vajalikkusest töökohal. Lisaks sellele 

aktiviseerida töövõimelisi inimesi, kes taotlevad toimetulekutoetust ja samal ajal pole 

huvitatud töö leidmisest ning aidata leida tööd isikutel, kes ilma kõrvalise toeta sellega 

ise hakkama ei saa. Teenuse saajale õpetatakse (vajadusel)  õigeid töövõtteid ning 

kontrollitakse teostatud tööde kvaliteeti. Samuti kontrollitakse, et  teenuse saaja järgiks 

töökorda, mis on temaga eelnevalt kooskõlastatud (sh. ajagraafikutest kinnipidamine, 

kindlate suhtlemisreeglite järgimine, enese ja töökoha korrashoid jms.) Töövahendite 

ohutus tagatakse sellega, et nendega töötavad teenuse saajad peavad läbima töö 

iseloomule vastava instrueerimise.  

 

Eluasemeteenus  

Eluasemeteenuse pakkumisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seadusest, mis ütleb, et 

kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, 

kes ise ei ole suutelised ega võimelised seda endale või oma perekonnale tagama, luues 
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samas vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Sotsiaalkorteri andmise ja 

kasutamise korra kehtestab valla- või linnavolikogu.  

 
Pärnu linnas on 116 sotsiaaleluruumi ja need paiknevad kolmel aadressil: Riia mnt. 1b; 

Metsa 16 ja Liiva 8d.  Eluruumi üürileandmist võivad taotleda: 

1) omandireformi õigustatud subjektidele tagastatud eluruumide üürnikud, kes eluruumi 

tagastamisest kuni eluruumi taotlemiseni käesoleva määruse alusel on elanud 

omandireformi õigustatud sub jektile tagastatud elamus; 

2) isikud, kes taotlevad eluruumi sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel; 

3) muud isikud, kelle eluruumi taotlejana arvelevõtmise otsustab Pärnu Linnavalitsus.  

Eluruume antakse üürile Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist 

taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra alusel eluruumi taotlejana arvelevõetud 

isikutele Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni ettepanekul. 

Eluruumi taotleja elukohana peab Eesti rahvastikuregistris olema registreeritud Pärnu 

linn. Vormikohane avaldus tuleb esitada kas majandusosakonnale või 

sotsiaalosakonnale. See sõltub sellest, mis punktide alusel eluruumi taotletakse.   

Eluruumi üürile andmise otsustab kas Pärnu Linnavolikogu, linnavalitsus või 

majandusosakond.  Linnavalitsus, siis kui: 

a) eluruum antakse üürile omandireformi käigus õigusjärgsele omanikule tagastatud 

eluruumi üürnikule; 

b) üürile antakse erastamisele mittekuuluv eluruum. 

Majandusosakond, siis kui eluruum antakse üürile seoses eluruumi taotleja kasutuses 

oleva eluruumi hävimisega vääramatu jõu tõttu, kohustusega vabastada üürileantud 

eluruum üürilepingu tähtaja möödumisel.  Eluruum antakse üürile kuni 5 aastaks. Üürile 

andmise kestus sõltub sellest, mis põhjustel seda taotletakse.  

 

 

Vältimatu abi 

Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavaja-

likud sotsiaalhoolekande abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise pea-

varju. Sotsiaalhoolekande seadusega (§ 8) on Linnavalitsusele pandud vältimatu 
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sotsiaalabi osutamise korraldamine Pärnu linna elanikele, kes on jäänud piisavate 

elatusvahenditeta ning vajavad toitu, riietust või ajutist peavarju. Pärnu linnas osutavad 

vältimatu abi teenust MTÜ Samaaria Eesti Misjon ja MTÜ Aktiviseerimiskeskus 

„Tulevik“. Mõlema asutusega on linnal sõlmitud leping.  

 

MTÜ Samaaria Eesti Misjon osutab vältimatu sotsiaalabi teenust inimestele, kes on 

piisavate elatusvahenditeta ja asuvad abi vajamise ajal Pärnu linna halduspiirkonnas. 

Inimesele, kelle elukohaks ei ole Pärnu linn osutab Samaaria Eesti Misjon teenust 

kooskõlastatult isiku elukoha valla- või linnavalitsusega. Teenust osutatakse isikule 

seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus 

olukorras. 

 

MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“ osutab vältimatu abi sotsiaalabi teenust 

inimestele, kes on ilma kindla elukohata ja kes vajavad ajutist peavarju. Teenust 

osutatakse aadressil Pärnu, Suur-Posti 18 asuvas kahekorrulises hoones 7 päeva nädalas 

ja 24 tundi päevas ning teenuse mahuks on arvestatud kuni 62 inimest igal tööpäeval. 

Sealhulgas kuni 8 inimest, kes vajavad meditsiinilist kõrvalabi. Varjupaika võetakse 

täisealisi inimesi, kellel on puudus kindlast, regulaarsest ja advekaatsest ööbimiskohast 

ning vabade magamiskohtade olemasolul. 

 

Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab teenus veel pesemisvõimalust koos sauna 

kasutamise võimalusega, abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, 

riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust. Päevakeskuse teenust osutatakse 

kella 9.00 – 18.00-ni ja on suunatud neile varjupaiga elanikele, kes jäävad selleks ajaks 

varjupaiga ruumidesse. Teenuse saajatele tagatakse võimalus raamatuid lugeda, 

massiteabevahendeid kasutada, suhelda ja tegeleda huvitegevustega ning aidatakse neil 

muul moel sisustada vaba aega. Lisaks püütakse neid aktiviseerida, toetada tema 

eneseabi ja enese arendamist ning koostöötahet.  
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3. Kodutud sotsiaaltöö sihtgrupina 
 
Viimastel kümnenditel on Euroopas hinnanguliselt 1 / 3 võrra suurenenud kodutute arv 

(2 miljonilt 3 miljonile). Tegemist on eksperthinnangutega, sest eri riikides on 

kriteeriumid kodutuse määramiseks erinevad. 

 

Lõuna-Euroopa riigid ei pea kodutuse probleemi eriti oluliseks ja neil puudub sellest ka 

täpsem ülevaade. Paljude riikide (näiteks Soome) ametlik kodutute number tuletatakse 

vastava sotsialtoetuse saajate arvust. Samas hindavad sotsiaaltöötajad aga kodutute 

tegelikku arvu mitu korda suuremaks. (Anneli Kährik 2002: 23) 

 

USA-s on nende arv 1% elanikkonnast, aga linna ja riigiameti andmetel on see 0,1%. 

Kodutus suureneb epideemiate, sõdade ja kriiside ajal. Kodutust eksisteerib rohkem 

arengumaades (M. Medar 1999). 

 

Kodutuse mõistet on defineeritud mitmeti. Praktilisel konverentsil „Eluasemega 

kindlustamise hoolekandealased aspektid ja võimalused“, mis toimus 13. märts 2003 

Tallinnas, on kirjeldatud kodutut kui inimest, kellel puudub reaalselt koht, kus elada. 

Sellisesse gruppi paigutub inimene, kes ei oma seaduslikku suhet (omand, üürileping, 

alaline majutusleping) ühegi elamispinna fikseeritud hoone või ruumiga.  

 

Sotsiaalministeeriumi Statistika ja analüüsiosakond on kasutanud määratlust: kodutu on 

inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase ning kes elab alternatiiveluasemel või 

ööbib väljas. 
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Eestis on omandisuhte muutus (võlgadest tingitud väljatõstmine eluruumist, eluruumi 

ebaõnnestunud müümine või vahetus jne) viinud teatud hulga inimesi olukorrani, kus 

tekib suletud ring – puudub nii elukoht kui selle muretsemiseks vajalik 

sissetulekuallikas ja sotsiaalsed oskused neis tingimustes enda staatust muuta. 

 

Kodutuse kujunemisel on tegemist sellise kompleksse sotsiaalse toimetulematusega, 

mis koosneb sotsiaalsete oskuste puudulikkusest, sõltuvusprobleemidest, tihti ka 

ebapiisavast keeleoskusest või muudest ümberõppe vajakajäämistest. Lisaks muutuvad 

ka isiksuslikud omadused kiiresti negatiivses suunas, kui inimene ei saa õigeaegselt abi. 

 

Ühe puudusena märgiti Eluasemega kindlustamise konverentsil, et pole olemas kogu 

vabariiki hõlmavat ja otseselt kodututele suunatud teenuste ja tugistruktuuride 

ühtlustatud ja koordineeritud süsteemi. See vajab alles väljaarendamist.  

 

3.1 Kodutute hoolekanne Pärnus 
 
 
1996 aastal asus kodutute varjupaik aadressil Vahe 17. Varjupaigas leidis aasta jooksul 

peavarju 22 inimest. Varjupaigas ei olnud ülevaadet kõigist teenuse vajajatest ning 

kasutajatest kuna puudus otseselt varjupaigaga tegelev töötaja. (Kann 2002) 

 

Aastast 1999 kuni 2002 on täiskasvanute varjupaiga teenuse saajate arv pidevalt 

kasvanud. Kui 1999 aasta jaanuaris oli Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna andmetel 

abivajajate arv keskmiselt 18 inimest igal öösel, siis 2002 aasta detsembriks oli see 

kasvanud 30 inimeseni. 

 

1998 aasta märtsis hakati varjupaigateenust pakkuma hoolekandekeskuses aadressil Riia 

1b. Kohti oli seal 32. 24 kohta meestele ja 8 kohta naistele. Keskmiselt ööbis 

varjupaigas igal ööl 20 inimest. Olemas oli ka personal, kuhu kuulus 4 korrapidajat, 

sotsiaaltöötaja ja juhataja. 
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2000 aastal viidi senine Hoolekandekeskus Pereabikeskuse koosseisu. 

Sostsiaalosakonnas 2000 aasta andmete alusel koostatud statistikast võib välja lugeda, et 

varjupaiga elanikest 20 % on naised vanuses keskmiselt 56 aastat ja 80 % on mehed 

vanuses keskmiselt 47 aastat. 

 

2001 aasta seisuga ööbis Pärnu sotsiaalosakonna andmetel varjupaigas keskmiselt 27 

inimest. Abivajajate keskmine vanus oli 49 aastat. Sotsiaalosakond viis varjupaiga 

kasutajate seas läbi ankeetküsitluse, selgitamaks välja teenuse kasutajate arvamust 

varjupaigaga seonduvatest küsimustest. Enamik vastas, et varjupaik on teadaolevalt 

neile ainsaks kohaks, kus saab ööbida. 90% vastajate sõnul oli nende jaoks oluline, et 

varjupaik asub kesklinnas. Ebameeldivate külgedena märgiti ära ruumikitsikus, mustus, 

massiteabevahendite puudumine, toitlustamise puudumine, lubamatus päevasel ajal sees 

viibida ja puhta pesu puudumine. Kõige enam sooviti arstiabi, rohkem puhtust, riideid ja 

rohkem ruumi. 

 

15. novembril 2001 võttis Pärnu linnavolikogu vastu otsuse, millega seati Suur-Posti 

18b krundile hoonestusõigus .Hoonestusõiguse lepingu järgi rajati sellele krundile kuni 

6,8 miljonit krooni maksev täiskasvanute varjupaik, kuhu mahub korraga ööbima 56 

inimest. Uus varjupaik oli planeeritud aiaga piiratud territooriumile, et võimaldada 

senisest selgemalt piiritleda selle elanike õigusi ja kohustusi. Projekteerija on 

arvestanud kõiki sotsiaalosakonna ettepanekuid, et vältida vanas  varjupaigas esinevaid 

probleeme. (Raul Kivi 2002) 

 

2003 aasta märtist ostab Pärnu linn täiskasvanute varjupaigateenust MTÜ 

„Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“. Majal on kaks korrust, kus teine korrus on mõeldud 

nende klientide motiveerimiseks, kes avaldavad piisavalt soovi ja tahet oma elujärge 

parandada ja iseseisvalt toime tulla. Uues varjupaigas on paremad pesemistingimused 

koos sauna kasutamise võimalusega, iga päev on võimalus saada meditsiinilist abi, 

riideabi, nõustamist ning on loodud võimalus ka päevaseks sees viibimiseks. (Kivi 

2002) 
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Esimese kolme tegevuskuu jooksul on ööbinud varjupaigas keskmiselt igal ööl 28 

inimest. MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“ lähtub varjupaiga töö korraldamisel 

Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud vastava teenuse osutamise kirjeldusest ning 

kehtivatest sisekorra eeskirjadest (vt. Lisa 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 41

 

 

 

4. Uurimismetoodika 
 

4.1. Uurimuse läbiviimine 
 

Käesolev uurimus viidi läbi kvalitatiivse intervjuu meetodil. Meetodi valiku tingis 

eelkõige vajadus koguda esmast informatsiooni antud teema kohta.  

 

Uurimisprotsess koosnes andmete kogumisest, mis sisaldas endas intervjuude 

läbiviimist, andmete sisestust, mis seisnes andmete viimises elektroonilisele kujule ja 

andmete töötlemisest, analüüsist ning tõlgendamisest.  

 

Uurimisküsimused on grupeeritud 3 blokki: kodutute täiendavad vajadused nii 

spetsialistide kui ka klientide endi arvates – elamistingimuste kirjeldus, võimalused 

toimetulekuraskuste parandamiseks, info kättesaadavus, regulaarese toitumise võimalus, 

võimalused kodutuse ennetamiseks, põhilised muudatused sotsiaalteenuste osutamises, 

jne. Milliseid sotsiaalteenuseid ja kelle poolt pakutakse kodututele Pärnu linnas – 

loetelu erinevatest pakutavatest sotsiaalteenustest ja sotsiaalteenuseid osutavatest 

asutustest.  Kuidas toimub koostöö sotsiaalteenus te pakkujate ning teiste 

institutsioonide vahel – koostöö kodutute hoolekandega kokkupuutuvate 

institutsioonidega, muutused koostöövõrgustikus. 

 

Intervjuud viidi läbi ajavahemikus 25 aprill – 12 mai 2003 töö autori poolt 13 

inimesega. Intervjuud kodututega viidi läbi MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“ 

täiskasvanute varjupaigas ning spetsialitidega nende töökohas.  
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Intervjuud alustati intervjueerija enesetutvustusega ning selgitati lühidalt uurimuse 

teemat ja eesmärke. Samas teatati intervjueeritavatele, et saadud andmed jäävad 

anonüümseks ja neid kasutatakse ainult käesolevas uurimuses. 

Kõik intervjuud lindistati, küsides eelnevalt selleks inimeste nõusolekut. Kasutati 

poolstruktureeritud küsimusi, mis andis nii intervjueerijale kui ka intervjueeritavatele 

võimaluse üldisemaks diskussiooniks.  

 

Intervjuude transkripteerimisel tehti ka märkmeid selle kohta, kuidas inimesed 

küsimustele vastasid (pausid, kõne, liigutused jne). 

 

Pärast uuringu läbiviimist ja andmesisestust analüüsiti saadud materjali cross-case 

meetodil, kus analüüsiti tehtud intervjuudest pärit konkreetse teemaga lõike. Analüüsi 

lihtsustamiseks kogutud materjal kodeeriti. 

 

 

4.2. Uurimuse valim 
 

Kuna uurimus leidis aset Pärnus, siis on toodud alljärgnevalt ära selle piirkonna 

lühikirjeldus. 

 

Pärnu asub Edela-Eestis Pärnu lahe ääres. Linna elanike arv seisuga 2002 on 45 000. 

Pärnu kaugus suurematest linnadest on : Tallinn 129 km, Tartu 183 km, Riia 189 km. 

(http://www.parnu.ee/informatsioon/index.html?parem=infomaterjalid.html ). 

 

Uuringu läbiviimisel olid valimiks kliendid, kellel puudub kindel, regulaarne elukoht 

ning kes elavad uues, Pärnu linna poolt ehitatud, kodututele mõeldud varjupaigas, mida 

haldab MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“ ning  spetsialistid, kes puutuvad kodutute 

hoolekandega tihedalt kokku. Ühtlasi oli klientide intervjueerimisel oluline, et nad on 

eelnevalt elanud ka vanas varjupaigas, mis asus aadressil Riia mnt. 1b. Seda sellepärast, 
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et intervjuu üheks eesmärgiks oli teada saada rahulolu või täiendavaid vajadusi seoses 

elamistingimustega. 

 

Intervjuudes osales kokku 13 inimest – 9 klienti ja 4 spetsialisti. Klientidest 2 olid 

naised ja  7 olid mehed. Spetsialistid olid kõik mehed. 
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5. Uurimistulemused kodututele pakutavatest 
sotsiaalteenustest Pärnu linnas  
 
 

5.1. Kodutute elamistingimustega rahulolu varjupaigas 
 

Uue ehitatud varjupaiga põhiliseks puuduseks peetakse, et pole võimalust 

valmistada sooja toitu.  

Aga teine see uus variant on parem, saab pesta, ruumi on palju. Ainult söögitegemise võimalust ei ole. 

See on nagu miinus....kõva miinus.  

 

Vanas oli sellest parem, et oli köök, sai süüa teha. 

 

Aga samal ajal ei ole toidu tegemise, valmistamise võimalus. Et siin läheb kuskil asi miinuse peale. 

 

 Süüa võiks teha siin küll.  Jah. Sellepärast, et kõik ei saa sooja süüa. 

 

Söögitegemise võimalus oleks pidanud ka olema. 

 

Aga söögitegemise võimalus, vot see on üks tugev miinus. No meie käime jõe ääres süüa tegemas, teeme 

lõkke ja... 

 

Toodi välja veel mitmeid teisi puudusi. 

Aga vot, mis mulle ei meeldi...mitte mulle, aga kõigile, et kui keegi kaob, siis pannakse tema koha peale 

teine inimene, kellel on sügelised ja kõik asjad. Vot Riia mnt-l oli see täitsa normaalne, eraldi toad olid... 

 

Siin läheb kuskil asi miinuse peale, selles suhtes, et näiteks vanas varjupaigas täi oht oli palju suurem, 

aga sellest sai palju kiiremini lahti. Aga siin sellest lahti ei saa. Miks? No sellepärast, et täid roomavad 

mööda riietehoidu. Täide tapmine käib kempsus. Vat sellised asjad. 
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Naiste pesuruumis on üks kauss...järjekord on ühe kausi järele, aga kõik tahavad pesu pesta.  

 

Vanas oli niimoodi, et inimene sai riideid pesta  ja kuivatada sel ajal kui ta tahtis. Ma sain kuivatada nii, 

et ma pesin öösel puhtaks ja vastu hommikut.....patarei peale panin kuivama, eks ole, mul olid kuivad. Ma 

sain selga panna. Siin seda võimalust ei ole. Ma panen siia kuivatisse , kus on.....no nii nimetatud kuivati, 

kus on vesi kogu aeg  põrandal maas. Ja kolm päeva kuivavad ja lõpuks ma saan, noh selle sama pluusi 

ma saan selga kolmandal päeval.  

 

Vanasti sai pesu kuivatada kuskil, panid õhtul radiaatori peale ja hommikuks kuivas seal ära. Siin ei ole 

mingisugust võimalust selles suhtes. 

 

Tähendab minu jaoks tundub, et üks miinus on see, ma tean millest see tingitud oli , kui see kehtestati, see 

pühapäevane sees olemise keeld. Üks päev peaks olema vähemalt selline päev, et inimene saab sees olla, 

pesta oma pesu, toimetada oma asju ja ära kuivatada jne, jne, aga praegu pole mingisugust võimalust. 

 

 Mingit garantiid ei ole, kui ma pesen oma asjad ära ja panen kuivama, kas nad järgmisel päeval leian 

või ei leia.  

 

Ma ütleksin niimoodi...mina olen 10 aastat Siberis olnud, siis ma olen 8 aastat allveelaevas olnud, siis ma 

olen 1,5 aastat Vietnami sõjas olnud, siis ma olen 1,5 aastat Vene vangis olnud.... aga ma ei ole mitte 

kunagi sellistes tingimustes olnud nagu praegu siin. Põhimõtteliselt mis on, tähendab Vene vangis kui ma 

olin, mul oli alati vaba päev, ma olin 1,5 aastat seal kõigest, mul oli alati vaba päev, kus ma sain teha, 

mis mina tahtsin. Aga nüüd, siin olles varjupaigas mina ei tohi enam pesu pesta, ma ei saa enam 

kuivatada pesu, ma ei saa mitte midagi enam teha. Vanas varjupaigas ma sain kõike teha. 

 

Kambaga toas...Vanas kohas oli selles mõttes parem, et vähem inimesi oli toas? Jaa, jaa.....üks õiendab, 

teine õiendab....selles suhtes on praegu...psüühiliselt mõjub. 

 

Riiklikud pühad. Pekstakse välja....see tähendab mingit lugupidamist ei ole. 

 

Positiivseks oli kõigi poolt hinnatud häid pesemivõimalusi, üldist puhtust ning 

sauna kasutamise võimalust. 

See uus variant on parem, saab pesta, ruumi on palju... 

 

No siin on parem...siin on duširuum ja kõik ja mugav, sotsiaaltingimused on normaalsed, ruumid on 

normaalsed ja kõik ... 
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Kui ma hakkasin võrdlema seda asja natukene, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et nende uue varjupaiga 

elamisingimused on palju paremad, selles mõttes, et pesemistingimused paremad, kempsutingimused 

paremad..... 

 

Ei noh...siin on parem, dušikas ja väljakäikude suhtes, ei ole sihukesi järjekordi nagu vanas oli. 

 

 Ei vahe on kindlasti, siin on puhtam ja... Jah....no saun on ka ja pesta saab ka... 

 

Elamistingimused on siin paremad. Siin on saun, aga vanas ei olnud sihukest asja. Duširuum oli üks 

ainult ja pidi järjekorras olema.  

 

No kõige põhilisem muutus oli see, et ma sain igal kellaajal pesema minna. Aga kõige parem asi, mis 

üldse siin majas on, on saun. Ja vägev saun... 

 

 

5.2. Kodutute toimetulematuse põhjused  
 

Toimetulekuraskuste suurimaks probleemiks on töökoha puudumine. 

Pole elamispinda. Aa kes see mulle annab...ostma peab, aga kust sa selle raha võtad...kindlat tööd ei ole. 

 

Korteri puudus ja tööd....ei saa kuskilt. Juhutööd on mõnikord. 

 

No millest, tööle ei saa. Öeldakse liiga vana, eks ole. Oleks ma tööle saand, ma ei oleks siin olnd ju.  

 

Teisel kohal on ebapiisavad sissetulekud, mis ei anna võimalust üürida omale 

elamispind, et iseseisvalt toime tulla.  

 Mul on vähe raha... selles suhtes ma olen mitme vanema daamiga rääkinud. Taheti 500 üüri saada, aga 

tingimusel, et ma pean teda aitama hommikust õhtuni. Ma tahaks ikka natuke liikuda. Ülejäänud, mis on, 

on üle tuhande kõik ja pluss maksud ja elekter. 

 

Mõnel juhul seisneb toimetulekuraskus lihtsalt dokumentide puudumises. 

Elukaaslane peksis mind omal ajal. Dokumendid põlesid ära...  

 

Täna ma sain kõik passi ja ID kaardi ja... arvan, et kui dokumendid on käes,siis saan hakkama.  
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Uurimusest selgus, et hoolimatus ja vastutustunde puudumine teise inimese poolt, 

võivad viia inimese allakäigu radadele ja takistada edasist toimetulekut. 

Tütar müüs ema maja maha, kui saan 62, siis hakkan vanaduspensioni saama, aga ma saan 61.  

 

Ühel juhul seostati toimetulekuraskusi ka enda elus tehtud vigadega. 

Minu toimetulekuraskused on minu enda vead. Mina arvan niimoodi. Aga kuidas ma siin toime 

tulen......mina tulen siin väga hästi toime. Ma olen liiga leebelt suhtunud seadusandlusesse, ma olen 

lihtsalt arvanud, kõik peab tulema mulle, mis on mulle ette nähtud, aga ma ei ole seda nõudnud kunagi 

taga. Ja ma ei ole siit ka eriti nõudnud midagi. Ma püüan ise alati toime tulla.  

 

Olulist rolli mängivad inimese iseseisva toimetuleku juures ka terviseprobleemid. 

Mind ei võeta enam tööle, sant olen. Paremat kätt ei ole – haamrit käes ei hoia, ma olen ehitaja. Paremat 

jalga ka ei ole – kukkusin katuselt alla. Ühesõnaga terviseprobleemid. Ja  päris kõvad. 

 

Spetsialistide arvates on üheks toimetulekut takistavaks teguriks alkohol. 

Kõige enam takistab toimetulekut alkoholisõltuvus....töötus...selline ring. Sõltuvus alkoholist, selle 

tulemusena...tähendab alkoholi tõttu on jäädud töötuks, töö kaotamise kaudu on jäädud kodutuks ja kõik 

see on süvendanud alkoholi tarbimist. Alkoholisõltuvus on kõige suurem probleem, millest kõik teised 

algavad. 

 

Alkohol on muidugi ise küsimus, need, kes on alkoholi tarbimiseha hätta jäänud...nii ühes kui teises 

töökohas tavaliselt, ega praegu ettevõtja ei salli seda ja see on kahtlemata üks põhjus miks osa  inimesi 

on...nad lihtsalt ei leia tööd. Ükskõik kelle juurde nad lähevad. Neile öeldakse ära ja just viinavea pärast. 

 

Spetsialistid arvasid, et kodutuks jäänud inimestel ei ole piisavalt tahet, et oma 

elujärge parandada ja iseseisvalt toime tulla. 

Probleemid...peamised on tegelikult need, mis tulenevad nendest kodututest endist ja alguse on see 

saanud ilmselt juba varem. Ja probleem on see, et nad on enamus käega löönud ja ei püüagi kuhugi edasi 

jõuda. Lepivad sellega, mida nad iga päev saavad, kust nad saavad ja midagi enamat ei ootagi. Elavad 

nii päevast päeva. 

 

Kui seda kontingenti vaadata, kes seal käib, siis nende hulgas on ka päris korralikke inimesi, päris 

kõrgema haridusega inimesi ja kes on lihtsalt elu hammasrataste vahele jäänud. Aga suurem osa siiski 

nendest....neid, kes ei ole suutelised nagu ise mingit asja algatama või teha, nad on harjunud olema 

kellegi teenistuses või siis üldse mitte tööd tegema. Ja põhiprobleem ongi see, kas siis hariduse puudus 
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või erialase väljaõppe puudus või lihtsalt inimene rohkemat ei tahagi...oleks leivapaluke ja koht, kus öö 

ära veeta. 

 

Põhilised on nende enda soov ja tahe oma elus muutusi läbi viia. Eelkõige sõltub kõik nendest enestest. 

Minu meelest on linna poolt piisavalt võimalusi loodud...neid nendest teavitatud, ja kui nad annaksid 

omapoolse osa, siis.... 

Kui see, need hoiakud muutuksid või oleksid teised, nad otsiksid tööd või lahendusi oma probleemidele 

või eluaset või tuttavaid, kelle abiga hakkama saada, siis nad - enamus neist - ju saaks tegelikult 

hakkama. Aga kuna nad ei soovi - ei taha ja on sellega rahul, mis neil on , siis ka sellises olukorras nad 

on. 

 

 

5.3. Võimalused toimetulekuraskuste parandamiseks 
 

Üks võimalus oma toimetulekut parandada on leida kindel töö. 

 Pidev töö. Ühesõnaga regulaarne töö. Et sul ei oleks nagu öeldakse...lolluste jaoks aega. Aga muidu kui 

sul täna on haltuura, aga homme ei ole – sa juba teed lollusi. Aa kui sul on pidev töö, sul ei ole lihtsalt 

lollusteks aega... 

 

Et kui oleks töö, siis ma ei jooks ka nii palju. Sul pole aega juua. Sest siis on sul mõtlemine peas, et sa 

lähed homme uuesti tööle. Ma siin käisin ju...tööl käisin, ma ei tahtnud alkoholi näha kah. Sest ma tean 

homme hommikul pean vara minema tööle. 

Ma arvan, et kui ma need dokumendid kätte saan ja saan korralikule tööle siis tulen välja siit?  

 

No minu raskuste parandamine on lihtne...ma hakkan mai kuus pensioni saama. Mul sissetulek siis, 

korralik küllaltki ja teine võimalus on see, et ma müün oma  maja maha ja sealt ma saan ka korraliku 

sissetuleku. Ja ma lihtsalt olen selle ära oodanud. Ja siis arvan, et saan iseseisvalt hakkama juba. 

 

Kui saaks tööle, oleks kõik korras. 

 

Ka riigi poolt odavama korteri andmine parandaks iseseisvat toimetulekut. 

Tööd ma otsin niigi, aga et riik annaks odavalt mõne korteri kätte... 

 

Meditsiinilise abi kättesaadavus oleks suureks toeks. 

Käisin linnaarsti juures, aga linnal ei ole nii palju raha, et mind remontida. See pidi jube kallis lõbu 

olema. Aga võimalus on muidu olemas. 
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Üheks toimetuleku parandamise võimaluses nähti ka sotsiaaltöötaja rolli. 

Mina küll ei saa midagi teha. Sotsiaaltöötaja saab teha.  Tema saaks mind suunata kuskile... 

hooldekodusse. Mina ise ei saa enam hakkama. Oleks mul kooperatiivkorter, ma niikuinii vaataks 

inimese, kes aitaks mind. Ma ise ei ole suuteline... 

 

Kõikide probleemide aluseks võib olla ka alkoholisõltuvus, millest vabanemine 

looks võimaluse iseseisvalt toime tulla. 

Toimetuleku parandamisel võib midagi ette tulla....... Alkohol segab. Kui alkoholiprobleemi ei oleks, siis 

oleks ikka võimalus ka. 

 

Põhiliseks teguriks isseisva toimetuleku puhul loetakse töökoha olemasolu 

Kõige rohkem töökohta vaja, siis saab oma käe peal hakkama. 

 

Töökohta on vaja.  See on nagu põhiline probleem. 

 

Keegi ei võta tööle, ma nii vana juba. Aga kui ma pensioni hakkan saama, see oleks lahendus, aga ennem 

ma suren ära, kui ma selle pensioni saan. 

 

Sissetulek. Ma olen üriranud, püüdnud leida endale kogu aeg mingisugust rakendust. 

 

Normaalse hinnaga korter ja töökoht. 

 

Kõik algab alkoholisõltuvusest vabanemisega. 

Kõige põhilisem asi...  No võibolla alkoholist vabanemine. 

 

Spetsialistide arvates on kodutute toimetulekut parandavateks teguriteks töö 

tegemine või ümberõpe. 

Tööalane rehabilitatsioon on üks võimalus.... see, et praegult on niimoodi, et need, kes käivad 

rehabilitatsiooni grupis ja ka varjupaiga elanikud, nad ei pea kattuma, aga samas võiks edasi arendada 

mingit süsteemi, et inimene, kes on varjupaigas, et tal oleks koht kus tegeleda millegagi. Kas nüüd käia 

kuskil tööl või osaleda brigaadis, aga paraku on ka selliseid, kes ei osale kuskil, ja teda ei saa ka kuidagi 

sundida. 
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No tegelikult pakub ju noh...enamik on ka või osa neist on tegelikult ka töötustaatuses. Ütleme neile 

pakub ju tööhõiveamet täiendkoolitust või ümberõpet, siis vastavalt vajadusele.... 

 

Ma pean ütlema, et Pärnu on üks väheseid omavalitsusi, kes on kodutute hoolekande pealt nii palju 

teinud...ma pean silmas seda kompleksset lähenemist...seda töötute rehabilitatsioonibrigaadi olemasolu. 

Neil on võimalused loodud seal osalemiseks, iseseisvaks toimetulekuks. 

 

Spetsialistid pidasid oluliseks selle riskigrupiga töötamisel tugiisiku süsteemi 

olemasolu, mis seisneks individuaalses lähenemises igale ühele ja tihedamas töös 

nende inimestega. 

Kui oleks võrgustik või tugi nende ümber, aktiivsemalt tegutseb, siis võibolla suudaks mõne neist ka 

sellest praegusest seisundist välja tuua ja aidata teda kodutusest lahti saada nii öelda. Tähendab kui 

mõnel oleks tugiisik, kes veenaks teda, et ta on võimeline ja suuteline sellest probleemist jagu saama ja 

toetaks teda kas või iga päev nõuannetega või lihtsalt kuulates ja juttu ajades. Oleks ka sellest suur abi, 

aga praegu ei ole lihtsalt sellist inimest, kes suudaks nii palju suhelda kui vaja oleks. 

 

Võiksid olla täiendavad tugiteenused, seal hulgas ka siis nagu individuaalne lähenemine igale ühele ja nii 

edasi ja tihedam töö nendega. Selleks on lihtsalt inimesi vaja ja eraldi teenust. Aga on ka see, 

et...võibolla selle sama teenuse raames, võibolla eraldi teenusena, tegeleks keegi nendega, kes otsiks neile 

tööd ja sissetulekuid ja selle kaudu aitaks neid järje peale. 

 

Põhiteenused on küll olemas, aga just need tugiteenused, mis aitaksid veel siis, mitte neid raskusi 

leevendada, vaid hakata sealt välja ronima. 

 

Siin on jälle ikka see sama variant, et töö nende endiga , et püüda neid viia sinnamaani, et nad saaksid 

ise neid muudatusi ellu viia... 

 

Osad spetsialistid arvasid, et omavalitsus saaks kodutute toimetulekut tõsta teatud 

teenuste laiendamise ja arendamisega. 

Üks asi mis võiks olla selline hoone, kus on neli seina...ütleme lihtsalt soe tuba ja korra nädalas käiakse 

ja kasitakse see ära või midagi sellist, aga et inimene... kui nad tahavad siis nad joovad seal...teevad mis 

tahavad, et sihukene koht, et vältida tänaval külmumist. See oleks see mis võiks olla, iseasi on see, kas ta 

peaks olema. 

 

No linna poolt on see sama asi, et on võimalus tegelikult....on vajadus tegelikult seda päevakeskuse poolt 

laiendada ja mitte ainult ruumiliselt, et sinna rohkem inimesi mahuks, vaid ka selles, et sinna tekitada 
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võibolla eraldi personal, kes siis suunaks seda tegevust sel ajal,  midagi sellist, et nagu sihuke keskne 

päevase tegemise koht, kus nad päeval olla saavad. Öömaja ja muud teenused on meil olemas, aga et 

sealt nüüd edasi 

See oleks küll üks võimalus, mida linn saaks teha ja minu arvates peakski tegema. 

 

Üks variant on tööalane rehabilitatsioon ja ilmselt tuleks seda teenust võibolla laiendada. Võibolla linn 

peaks ka mõtlema natuke siin...no ütleme sellel aastal ilmselt vahendeid ei ole, aga järgmisel aastal 

töökojad tõesti korda teha ja see oleks üks võimalus, kus nad elementaarseltki töö juurde tagasi 

pääseksid. See oleks üks võimalus, aga teine võimalus kindlasti on see samune päevakeskustes töö 

tegemine. 

 

Ikkagi sellist psühholoogilist abi veel rohkem. Ma ei ole 100% kindel, kas see meie 

psühholoogiateenistus, et kas nad soovi korral saaksid sealt piisavalt abi, pigem oleks võib-olla 

psühholoog seal majas või konkreetselt teenuse osutaja juures vajalikum, et nendega seda pidevat tööd 

teha ja rakendada tugiisikutesüsteemi...seda võiks veel proovida. Kuna nende sõprusringkond on 

samasugune nagu nad ise, siis sellest ringist väljatulekuks oleks vaja teistsugust keskkonda ehk siis mina 

näeks siin psühholoogi, kes nad ette valmistaks. 

 

Samas oli ka spetsialistidepoolseid arvamusi, et linn on praegu piisavalt teinud 

kulutusi kodutute hoolekande arendamiseks ning rohkema tegemine tekitaks juba 

abitust. 

Kui väga palju teha, siis võtame ära inimeselt tema oma vastutuse. Tegelikult on meil tegu ju 

täiskasvanud inimestega, kes vastutavad ise oma enda elu eest, ja,ja... kui väga palju seda präänikut neile 

anda, siis nad ei tahagi...järjest abitumaks inimene muutub. 

 

No ütleme, et mina olen seda meelt, nii nagu vanasti öeldi, et ära anna inimesele kala, vaid anna õng. Ma 

olen ka kindlalt sellel seisukohal. Kui me harjutame sellega, et ta saab suhteliselt tasuta midagi kuskilt, 

siis inimene harjub sellega ära, et see on ohtlik tee. 

 

5.4. Sotsiaalteenuste pakkumine kodututele 
 

5.4.1. Sotsiaalteenuste vajadus  
Kui tööd ei ole, on abistav käsi vajalik. 

Siis kui tööl käin, siis pole mul neid abisid vaja. Aga kui tööd ei ole, siis kuluvad need ära.  
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Vajadus toidu-, meditsiinilise abi ning varjupaiga teenuse järele. 

Toiduabi ja meditsiiniline abi on  kõige vajalikumad... 

 

Kui neid sotsiaalteenuseid ei oleks olnud, siis oleks veel raskem olnud. 

 

Kui neid ei oleks, siis oleks....Oi jumal, siis ei tea...mina ei käi süüa otsimas prügikastides...taarat jah. 

 

Varjupaigateenus, see oli väga vajalik. See oli hädavajalik.  See on kõvasti toetanud ja sellest ma mitte 

kunagi lahti ei ütle. 

 

Muidugi on vajalik.... ööbida ju kuskil on vaja. 

 

No, igal juhu .on need mind toetanud.  See on suur asi. 

  

No varjupaigateenus on, ega ma muud ei kasutagi . 

 

Ühel juhul leiti, et pakutavad sotsiaalteenused olukorda leevendada ei aita. 

Kui ma päris ausalt vastan see mingil määral mind toetanud ei ole. Esimesed 2 nädalat kui ma saabusin 

sinna varjupaika. Siis võib-olla tõesti, aga peale selle ma leidsin, et mul on lihtsam ise toime tulla... 

 

5.4.2. Informatsiooni liikumine pakutavatest teenustest 

Põhiliselt on vajalik informatsioon varjupaiga teenusest liikunud inimeselt 
inimesele. 
 
Läbi tuttavate, kes on ise siin juba enne mind. . 

 

Teiste inimeste käes 

 

See oli täitsa juhuslikult. Ühesõnaga ma sain seda teada kelleltki tuttavalt... Teiselt inimeselt, täitsa 

juhuslikult.  

 

 Varjupaigast, kas lugesin kuskilt või kellegi käest sain teada......seda ma ei mäleta. 

 

Magasin trepikojas ja politsei tõi siia varjupaika. Ja muudest asjadest olen saanud teiste inimeste käest 

teada. 
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Võiks olla ka teadetetahvlid, sest osa inimesi ei soovi kohtuda ametnikega, et 

vajalik info kätte saada. 

 Mina tahaks küll teatetahvlit, et on olemas sihuke varjupaik, muidu osa inimesi magab ju kes 

tänavapingil, kes bussijaamas. 

 

Jaa, ja ei ole ma kusagil...ma ei armasta ametnike juures käia. Ma olen vakka...  Miks ma pean kusagile 

linna peale minema. Teadetetahvlid! Ja, vanasti oli...lähed sinna lasteparki ja loed, loed aga siis mul ei 

olnud vaja. Aga neid võiks olla rohkem.... selliseid asju!  Aga neid ei panta üles....nüüd on igal pool need 

valimised. Aga need ka võiks kohe kuskil tänava peal olla  nagu vanasti oli. 

 

Samas on ka arvamusi, et info vajalikest teenustest ja toetustest liigub kiiresti ja 

seda on piisavalt ning täiendava informatsiooni järele vajadust ei tunta . 

Ei vaja seda. Võibolla noored vajavad rohkem seda. 

 

Mina ütleksin, et selle kohta info levib nii kiiresti, et see on kõigile teada, kus vähegi midagi saada on. 

Aga, ma ei leia, et oleks vaja midagi , et infot tuleb piisavalt igalt poolt. 

 

No, kui ma siin varjupaigas olen siis ma loen siit alt, ja teiste inimeste käest saan ka teada. Infot on siin 

piisavalt. 

 

Selles suhtes, mis ma siin olen, selles suhtes on mul infot piisavalt. Nii palju ma tulen toime, et mul kuskilt 

kõrvalt abi vaja ei ole.  

 
 

5.4.3. Võimalused regulaarseks toitumiseks  
Mõnikord on supiköök ainuke koht, kus süüa saab. 

Kui tööd ei ole, siis on see ainuke toitumise võimalus. 

 

No praegu on jalad haiged ja peale supi ma midagi ei saa. 

 

Tihti võimalused regulaarseks toitumiseks puuduvad, kuid piisav sissetulek 

võimaldaks ka korralikult süüa. 

Ja kui tööl käin. Siis ma saan endale lubada seda. 
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Noh, homme lähen haltuurat tegema. Siis saan paremini süüa... 

 

No ei oska öelda praegu....tulevad sihukesed otsad...tööotsad nagu. Siis nagu saab rohkem, aga muidu 

sihukest päris regulaarset võimalust ei ole. 

 

 No ma tavaliselt ikka söön 2 korda päevas, aga vahest ma olen 2-3 päeva söömata...see ei ole minu jaoks 

probleem. Ma ei kujuta ette, et see minu jaoks midagi hukatuslikku teeks. Aga regulaarne võimalus 

puudub, see oleneb suuresti minu tööotsadest? Tööotsadest ja ettevõtlikkusest. 

 

Praegu ei ole võimalusi..., seda mida ma saan...kirikust ja varjupaigast vahest. Eriti võimalusi 

regulaarseks toitumiseks ei ole.  Ei suurt ma ei söö...ma joon teed...magusat. Või saia ja kuivikuid närin. 

Oleks mingi sissetulek.... 

 

Mõningatel juhtudel jääb inimestel supp ka saamata, sest  päeval käiakse endale 

elatist teenimas ning supikööki lihtsalt ei jõuta ja seepärast pakutakse ühe 

võimalusena supiköök kauem lahti hoida. 

Võiks kauem seal lahti olla. 

 

No mulle ei sobinud see kellaaeg, sellepärast ma ei saa seal käia.  See oleks võinud  kauem lahti olla.... 

peale kahte ka... 

 

 See supiköök on jama. Teinekord läksid natukene hiljem, kas sa nüüd saad või ei saa.  Oleks võinud 

kauem lahti olla. 

 

Ühe arvamusena toodi välja ka see, et sügisel ja talvel võiks lisaks supile veel 

midagi olla, sest ilmad hakkavad külmaks minema. 

Ainult talvel või sügisel, kui niiskus on, jalad on märjad , siis tuline peab olema supp, vot. See on ainuke, 

mis võiks olla... Ja, aa kõik on normaalne. 

 

Võiks kuum tee ka juures olla...eriti talvel. 

 

Samas on ka inimesi, kes toitumise pärast ei muretse ja omavad piisavalt 

võimalusi, et normaalselt toituda. 

Täitsa normaalsed võimalused on. Saan omaga hakkama. Söön 3 korda päevas. Ei saa kurta, et  näljas 

olen.  Mina ei ole üldse näljas.  
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5.5. Sotsiaaltöö kodututega 
 

5.5.1. Kodutuse ennetamise võimalused 

Spetsialistide arvates on üheks kodutuse ennetavaks võimaluseks luua odavaid 

munitsipaalkortereid, mida inimesed oleksid suutelised üürima. 

Võimalikult madala hinnaga ja väheste mugavustega munitsipaalkorterid. Inimesel oleks oma tuba koos 

vajalike pesemisvõimaluste ja väikese kööginurgaga. See oleks üks võimalus. 

Teiseks võimaluseks spetsialistide arvates on varem sekkuda, et aidata säilitada 

inimese sotsiaalset seisundit. 

Võimalused on nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil ja mõlemad võimalused peaksid nagu aitama inimest 

eelkõige säilitada tema senine sotsiaalne seisund. Me eeldame seda, et sotsiaalne seisund on normaalne, 

see tähendab, et tal on pere, tal on elukaaslane, tal on töö. Et neid kõiki säilitada. Need võimalused 

peaksid just seda toetama. 

 

Laiemalt rääkida, siis muidugi piisavate töökohtade olemasolu, sotsiaaltöötajate varasem sekkumine, aga 

see saab toimuda siis, kui me teame, et selline inimene kuskil piirkonnas on, kellel üürivõlad, elektrivõlad 

või muud võlad hakkavad üle pea kasvama ja oma elamispinnast hakkab nagu ilma jääma. 

 

Seesama tugiisiku pool võiks olla varasemas perioodis juba kättesaadavam, siis kui ta sellele allamineku 

trepile on sattumas või sattunud, et tal olek s nagu tugi kõrval, kes aitaks tema igapäeva elu muredest ja 

probleemidest üle saada...see on hea nõustamis pool. 

 

Kindlasti oleks suureks abiks ka sotsiaaltöötajate arvu suurendamine. 

Linn peaks piirkonna sotsiaaltöötajate arvu suurendama, kes suudaksid oma igapäeva töö, siis oma 

toimetuleku ja nende kõrvalt abistada ka inimesi noh selliste igapäevaelu probleemide lahendamisega, et 

nad oleksid nagu nõustajad. 

 

5.5.2. Uued võimalused kodututele seoses varjupaiga avamisega Pärnus  
Kui siiani on Pärnu linn varjupaiga teenust ise pakkunud, siis kõige suuremaks 

muudatuseks, seoses uue varjupaiga avamisega peeti spetsialistide poolt 

üleminekut teenuse pakkumiselt teenuse ostmisele. 
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Aa, see on muidugi kõige suurem muudatus, et enam ei osuta teenust mitte linnaasutus, vaid, ütleme nii, 

et teenuse operaator on leitud konkursi teel. 

 

No ütleme niimoodi, et see võibolla ongi kõige suurem muudatus üldse, et linn teenuse ostmise peale üle 

läks. 

 

Teenuse ostmisele üleminekus toodi välja mitmeid positiivseid külgi. 

Ma arvan, et iseenesest on see positiivne, selles suhtes, et linnavalitsuse poole pealt on see, et tal on nüüd 

valida mitme teenuse osutaja vahel ja see sunnib teenuse osutajaid rohkem pingutama ja endast rohkemat 

andma – niisugune motivaator. Munitsipaalasutustel ei ole seda konkurentsi momenti......on selline ütlus, 

et mõisa köis, las lohiseb. 

 

See läks linnale natuke odavamaks....mitte oluliselt küll, aga siiski kuigi palju odavamaks. 

 

See, et teenust ostetakse kolmandalt sektorilt on minu meelest super ja hea. See annab teenuse osutajal 

kasutada võibolla selliseid mõjutamisvahendeid, mida linn ise ei oleks saanud või suutnud teha, Ei see on 

kindlasti positiivne. 

 

Enda huvides on pakkuda teenust parema kvaliteediga. 

 

On mitmeid asju – asukoht, teenuse kvaliteedi tõus, varjupaiga kodanike elamis- ja olmetingimused.... 

 

Oli ka kahtlevaid seisukohti, kus ei osatud öelda kas teenuse ostmine kolmandalt 

sektorilt on positiivne või negatiivne. 

See on selline õrn teema, mille puhul ei julge väita kas see on positiivne või negatiivne. Ma ei tahaks 

öelda, et ta miinus on, aga ütleme, et kuna me ikkagi ise ei koordineeri ei kureeri, siis kas me saame sealt 

piisavalt seda informatsiooni.....see selgub nüüd ajapikku. See on liiga uus nähtus. 

 

Erinevalt vanast varjupaigast on uues varjupaigas võimalik klientidel kasutada 

päevakeskuse teenust, mis on eriti vajalik talvel. 

On olemas päevakeskus...päevaseks...päevast olengut võimaldav ruum, et inimesed ei pea enam suure 

külmaga trügima polikliinikusse ja bussijaama. 

 

Pingutusi on ka tehtud klientide motivatsiooni tõstmiseks, et iseseisvalt toime tulla. 
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Siin on see, et on olemas kahetasandiline süsteem, mis on peagi käivitumas. Selleks on varjupaiga teine 

korrus, kui inimene oskab end korralikult üleval pidada, siis on tal võimalus pääseda üks aste kõrgemale. 

Kui ta püüab, siis on tal suuremad võimalused sellest välja tulla. 

 

Kui inimene sattus varjupaika, siis paljudel juhtudel hakati seda pidama oma 

regulaarseks elukohaks. Uues varjupaigas peaks see olema teistmoodi. 

Varjupaiga tegemine või ehitamine andis võimaluse välja juurida see vana tava, mis oli Riia mnt-l. Et 

sisuliselt oli see paljudele kujunenud juba elupaigaks, et seda on praegu suudetud siiski ära hoida. 

 

Üldiselt arvati, et teenused on muutunud inimestele kättesaadavamaks kuna 

võimalused ja tingimused on läinud paremaks. 

Kui ennem sai tuua ettekäändeks selle, et miks ei pesta ennast, et ei ole võimalusi, siis nüüd on kõik 

võimalused olemas ja enam sellega ennast välja ei vabanda. 

 

Põhilised teenused mis meil olid seni oli supiköök, pesemisvõimalus ja mingil määral sai ka riideabi ja 

nõustamist ja vähesel määral meditsiinilist abi, siis kõik need teenused on võiks öelda tehtud neile 

kättesaadavamaks. 

Meditsiiniline abi on paranenud kuna esitaks on juba täiskohaga velsker varjupaigas tööl, nii, et 

võimalus velskri jutule saada on suurem.  

 

Supiköök on lähemal, pesemisvõimalus on muutunud kõigil paremaks, duširuumid on suuremad, kohtade 

arv on suurenenud, samuti on tekkinud võimalus sauna kasutada. Riiete osas, täpselt ma ei oska öelda, 

kuid tundub, et see on muutunud paremaks – ühest küljest selle tõttu, et rohkem on ruumi riiete 

ladustamiseks ja on mingi kord seal – organiseeritus. 

 

Kodututele pakutavate sotsiaalteenuste paranemise põhjuseid oli teisigi. 

Sellel aastal on rakendunud see vältimatu abi teenus linnas, mille käigus saab siis ka riideabi, rohkem kui 

varem. Linn ostab teenust väljast poolt. 

 

Kohustuste poole pealt on niimoodi, et kui varem ei olnud kuskil kirjas, kes ja kui suures ulatuses peab 

meditsiinilise abi tagama, rohtusid ostma, abivahendeid andma jne, siis nüüd on teenuse pakkujaga 

sõlmitud lepingus kirjas, et esmatasandi meditsiinilise abi peaks olema teenuse pakkuja poolt ka tagatud. 

 

Sotsiaalnõustamise koha pealt....võibolla selles osas on asi veelgi paremaks muutunud, et on korrastatud 

seda andmebaasi, mis on kodututest olemas ja selle najal siis saab täpsemalt tegutseda, kas siis kellegi 

dokumente vormistada, keda mujale saata jne. 
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5.5.3. Koostöö kodutute hoolekandega tegelevate spetsialistide ja institutsioonide 
vahel 
Spetsialistide arvates on koostöö kodutute hoolekandega kokkupuutuvate 

institutsioonidega rahuldav. Kuid mingid muutused oleks vaja teha, et koostööd 

parandada. 

Aeg ajalt peaks kõik koos maha istuma ja tõesti selle...kontingendiga, mis tööd keegi teeb? Üks istumine 

oli, aga see oli hulk aega tagasi, aga tundub, et teistel osapooltel on see meelest läinud või on inimesed 

vahetunud või mis iganes. See võiks olla regulaarselt. 

 

Üks asi on see......suhtumine peaks paranema, et kui keegi satub haiglasse, siis haigla teeks jõupingutusi, 

et kindlaks teha kes see isik on ja kust ta pärit on ja kas tal on muid võimalusi abi saamiseks, peale 

haiglast lahkumist. 

 

Võibolla peaks minema lihtsalt konkreetsemaks, et ikkagi välja selgitama, siis milline lüli või osa jääb 

puudu, kas on võimalik seda vahemikku täita olemasolevate ressursside baasil või on siis vaja leida keegi 

kõrvalt kolmas pool. 

 

Üheks koostööd takistavaks teguriks märgiti suhtumist sellesse seltskonda. 

Kindlasti koostöö võiks parem olla haiglaga, kiirabiga ja praegust ta jääb võibolla mingil määral nende 

osapoolte suhtumise taha. 

 

Praegust ma pean küll silmas kiirabi ja haigla töötajaid, aga ka politsei, kes teatud juhtudel kodututesse 

suhtub kui teisejärgulistesse inimestesse ja vastavalt siis käituvad. Kas ei teeninda neid niimoodi nagu 

tava kodanikke....ei suhtle nendega nii viisakalt kui võiks. 

 

Teiseks ei ole ootused piisavalt selgeks räägitud. 

Oleme jõudnud selle arusaamiseni, et ootused, mis on neilt meile ja meilt neile, on liialt kõrged, et 

väljuvad nii öelda mõlema valdkonna pädevusest, et mingi osa oleks nagu puudu kuskil. 
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6. Arutelu ja järeldused 

6.1. Kodutute täiendavad vajadused sotsiaalteenuste järele 
 
Antud uurimuses uuritud kodututel on täiendavad vajadused mõningate sotsiaalteenuste 

järele, kuid üldiselt ilmnes enamikel juhtudel uurimusest, et nende vajadused on rohkem 

mugavusest tingitud taotlused kui ootus abile, mis neid sellest seisust edasi aitaks. Need 

vajadused, mida välja toodi, ei mängi olulist rolli nende iseseisva toimetuleku 

taastamisel. Paljud neist ei ole eile elamispinnata jäänud, vaid on seda juba aastaid 

olnud. Nende aastate pikkuse eluga erinevates varjupaikades on nähtud, et ka sel viisil 

elades saab edukalt hakkama ning milleks raisata oma väheseid sissetulekuid kalli 

elamispinna muretsemiseks kui on koht, kus saab elada täiesti tasuta.  

 

Järgnevalt toon välja nende enda arvates põhilised vajadused ning teisest küljest ka need 

valdkonnad, kus vajadused on kaetud ning täiendavat abi ei vajata. 

 
Uurimusest selgus, et kodutud on elamistingimustega uues varjupaigas üldiselt rahul. 

Eriti positiivseks peeti heade pesemisvõimaluste ning sauna olemasolu. Kõige 

suuremaks probleemiks kodutute hulgas oli toidu tegemise võimaluse puudumine. 

Lisaks sellele toodi välja mitmeid teisi puudusi, kuid see on pigem tingitud sellest, et 

inimeste elamistingimuste muutusega paremuse poole,  kasvavad tahes tahtmata ka 

tema vajadused ning siin võib olla tegemist situatsiooniga, kus tekitatakse õpitud abitust 

kui neid tingimusi veelgi parandada. 

 

Üldiselt võib öelda, et kodutud nägid oma toimetulematuse peamiseks põhjuseks 

piisava sissetuleku puudumist. Mõningatel juhtudel oli põhjusteks veel dokumentide 

puudumine ja terviseprobleemid.  
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Spetsialistide arvates on üheks suureks probleemiks krooniline alkoholisõltuvus, 

millest vabanemiseks ei piisa enam inimese enda tahtest, vaid vajatakse sõltuvusravi. 

Selles osas ühtivad nii spetsialistide kui ka mõne kodutu arvamused.  

 

Nende probleemide parandamise ühe võimalusena nähti töö leidmist, mis oleks 

põhiliseks teguriks sellest olukorrast väljumiseks. Uurimuse protsessi käigus ei 

analüüsinud kodutud põhjuseid, mis teeb regulaarse töö leidmise neile väga keeruliseks. 

Vaid üks respondent ütles oma põhiliseks probleemiks, mis takistab tema toimetulekut, 

olevat alkoholisõltuvuse. Sellest lähtudes oleks üheks vajaduseks - abi 

alkoholisõltuvusest vabanemiseks. 

 

Võimalused regulaarseks toitumiseks. Kehvematel perioodidel on paljudele 

inimestele supiköögist antav toit päevas ainuke ning seega elus püsimiseks hädavajalik. 

Supiköögiteenust kasutatakse palju. Sotsiaalosakonna andmeil jagatakse päevas 10-15 

tasuta supitalongi, lisaks neile veel tasulisi talonge. Tasuta talonge antakse neile, kellel 

puudub sissetulek ja kes ei osale ka rehabilitatsiooni brigaadi töös, mida korraldab MTÜ 

Aktiviseerimiskeskus „Tulevik“. 

 

Kuna inimeste toimetulek on erinev ka selles olukorras, siis on ka neid, kes endi sõnul 

toituvad regulaarselt kaks kuni kolm korda päevas ning otseselt nälga just ei tunne. 

 

Üldiselt märgiti, et need sotsiaalteenused, mida nad on saanud on neile väga vajalikud. 

Kõige rohkem kasutatakse varjupaiga, meditsiinilise abi, riideabi ja 

supiköögiteenust. Ühel juhul sooviti paremat ja kiiremat juurdepääsu psühholoogilise 

abi teenusele, mis seni on täie sti puudunud. Mitte seetõttu, et seda ei oleks olemas, vaid 

seetõttu, et see psühholoogiline  abi ei jõua sellistes toimetulekuraskustes olevate 

inimesteni. 

 

Uurimusest selgus, et põhiliselt on informatsioon toetustest ja teenustest liikunud 

inimeselt inimesele  – see tähendab infot levitatakse neile vajalikest teenustest ja 
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toetustest eelkõige kodutute endi seas. Enamik sellesse sihtgruppi kuuluvaid inimesi 

ametnike juurest abi küsima minna ei soovi kuna see lihtsalt ei meeldi. Info puuduse üle 

ei kurdeta, sest see liigub kiiresti ja seda on täiesti piisavalt. Küll aga toodi ühe info 

kättesaadavuse parandamise võimalusena välja teadetetahvlite olemasolu. See 

oleks just neile, kes võibolla tunnevad häbi küsida abi otse spetsialistidelt. 

 

 

Pärnu linna poolt spetsiaalselt kodututele rajatud varjupaik, arvestades nii klientide kui 

ka personali huve, on Eestis ainulaadne. Mitte ainult oma heade tingimuste, vaid ka 

sellise kahetasandilise süsteemi näol, mis võimaldab tõsta inimese motivatsiooni oma 

eluga iseseisvalt toime tulla. Lähtudes panusest, mida on Pärnu linn andnud kodutute 

hoolekande parandamiseks, arvasid spetsialistid, et kuna kõik võimalused on linna poolt 

loodud, puudub kodutul piisav tahe olukorrast väljuda. Sellest tulenevalt mainiti 

täiendava vajadusena psühholoogi ja tugisüsteemi olemasolu, mis oleks sellele 

sihtgrupile kättesaadav. Lisaks arvati hea olevat laiendada päevakeskuse teenust, kus 

oleks eraldi personal, kes päevasel ajal tegeleks nendega ning nende tegevust ka 

suunaks. Need oleks sellised lisateenused, mida võiks spetsialistide arvates veel 

proovida.  

 

Kodutuse ennetamise poole pealt toodi ühe vajadusena välja ehitada juurde odavaid 

munitsipaalkortereid, mida selline inimene oleks võimeline üürima. Ja teise ennetava 

võimalusena oleks vajadus sotsiaaltöötajate järele, kes jõuaksid kiiremini abivajajani. 

 

6.2. Koostöö sotsiaalteenuste pakkujate ja teiste institutsioonide vahel 
 
Institutsioonidest puutuvad kodutute hoolekandega kõige tihedamalt kokku politsei, 

kiirabi, polikliinik, haigla ja kodakondsus- ja migratsiooniamet . Siiani on olnud ühelt 

poolt nende institutsioonide kui ka sotsiaalteenuste pakkujate ülesanded üksteisele 

suhteliselt segased. Omavahel on suheldud enamasti kas kirja- või siis telefoni teel. 

Sisuline koostöö on toimunud reeglina probleemide üleandmises üksteisele või siis 
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lahenduste otsimises neile probleemidele teiste asutuste kaudu. Uurimusest järeldus, et 

koostöö võiks olla parem. 

 

Spetsialistide sõnul on raskendanud koostöö tegemist paljudel juhtudel suhtumine 

nendesse inimestesse. Sageli peetakse neid ühiskonnas teisejärgulisteks, mistõttu on neil 

suur oht saada tõrjutud ning seetõttu õigustatud abi mitte piisavalt saada. Või saada seda 

väga ebaviisakal viisil. 

Linnavalitsuses toimub koostöö korrakaitsekomisjoni näol, kuhu kuuluvad nende 

institutsioonide esindajad, kelle valdkonnas probleem on tekkinud ja mis saab kokku 

üks kord kuus. Kuid seal toimub põhiliselt jooksvate küsimuste lahendamine. 

 

Praegu on koosistumised toimunud peamiselt sotsiaalosakonna initsiatiivil ning need on 

toimunud 2-3 korda aastas, kuid mis ei ole andnud soovituid tulemusi. Spetsialistide 

arvates on olnud ootused teineteisele liialt kõrged, et on väljunud mõlema valdkonna 

pädevusest. Selleks, et koostööd paremini teha oleks spetsialistide sõnul vajadus 

regulaarsete kokkusaamiste järele, kus saaks täpselt selgeks rääkida teineteise 

õigused, kohustused ja vastutus. 
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Kokkuvõte 
 
 
Eestis on omandisuhte muutuse tagajärjel (võlgadest tingitud väljatõstmine eluruumist, 

eluruumi ebaõnnestunud müümine või vahetus jne) on viinud teatud hulga inimesi 

olukorrani, kus tekib suletud ring – puudub nii elukoht kui selle muretsemiseks vajalik 

sissetulekuallikas ja sotsiaalsed oskused neis tingimustes enda staatust muuta. 

 

Kodutuse kujunemisel on tegemist sellise kompleksse sotsiaalse toimetulematusega, 

mis koosneb sotsiaalsete oskuste puudulikkusest, sõltuvusprobleemidest, tihti ka 

ebapiisavast keeleoskusest või muudest ümberõppe vajakajäämistest. Lisaks muutuvad 

ka isiksuslikud omadused kiiresti negatiivses suunas, kui inimene ei saa õigeaegselt abi. 

 

Eestis on kodutuse temaatikaga suhteliselt vähe tegeldud. Seetõttu ei ole ka piisavalt 

selge milliseid teenuseid nad saavad, kui paljusid neist nad kasutavad, mil määral neil 

seda üldse vaja on ja kuidas need teenused teda toetavad, et iseseisvalt toime tulla.  

 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli uurida kodututele pakutavaid sotsiaalteenuseid, 

nende elamistingimusi ja toimetulekut Pärnu linnas. Teiselt poolt ka sotsiaalteenuste 

pakkujate ja teiste institutsioonide vahelist koostööd ja kodutute hoolekandega 

kokkupuutuvate spetsialistide arvamust ning edasisi plaane selle valdkonna probleemide 

leevendamiseks. 

 
Uurimusest selgus, et Pärnu linnas on kodututele esmatasandi hoolekanne, mis 

puudutab esmaseid vajadusi riietele, toidule ja peavarjule, tagatud. Kodutute 

toimetuleku raskuste kirjeldamisel spetsialistide ja kodutute poolt, esines nii sarnasusi 

kui ka erinevusi. Seega on saadud tulemused täiendavate vajaduste näol, mis aitaksid 

inimese toimetulekut parandada, mõnel juhul sarnased, mõnel juhul erinevad. 

 

Kindel on see, et kodututel on vajadus täiendavate sotsiaalteenuste järele, kuid kindlasti 

ei oleks õige lähtuda kõigist kodutute poolt välja pakutud lahendustest. Täiendava abi 
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andmisega tuleb olla väga ettevaatlik, et ei tekiks olukorda, kus inimesele antava abi 

tulemuseks on veelgi sügavam toimetulematus.  

 

Hetkel kasutab igal ööl varjupaika keskmiselt 30 inimest. Nendest 9, keda uurimuse 

autor intervjueeris, olid elamistingimustega varjupaigas igati rahul. Täiendavate 

vajadustena tunti puudust päevasest seesolemisest ja võimalusest valmistada toitu. Kui 

sellist mugavuslikku laadi vajadused rahuldada, siis ei oleks enam tegu ajutise 

peavarjuga, vaid alalise elukohaga. 

 

Rääkides täiendavatest sotsiaalteenustest, siis uurimuse tulemusena nimetasid nii 

kodutud ise kui ka spetsialistid vajadust psühholoogilise abi ja tugisüsteemi olemasolu 

järele. See annaks inimesele viimase vajaliku tõuke, et iseseisvalt toime tulla. Lisaks on 

vajadus ehitada linna poolt juurde munitsipaaleluruume, mis oleksid oma hinnalt  

toimetulekuraskustes inimestele jõukohased ja tingimustelt võimelised konkureerima 

uue ehitatud varjupaigaga, et inimesel tekiks motivatsioon see eluruum endale üürida. 

 

Koostöö sotsiaalteenuste pakkujate ja kodutute hoolekandega kokkupuutuvate 

institutsioonide vahel toimib praegu rahuldavalt, kuid oleks vajadus regulaarsete 

kokkusaamiste järele, et teineteise ootused, kohustused ja vastutus selgeks rääkida. 

Regulaarsed kohtumised aitaks võibolla kaasa ka suhtumise parandamisele, sest hetkel 

takistab koostööd ka suhtumine kodutusse, keda peetakse tihti teisejärguliseks 

inimeseks. 

 

Võibolla oleks tõesti üheks lahenduseks parandada kodutute toimetulekut luua kogu 

vabariiki hõlmav otseselt kodututele suunatud teenuste ja tugistruktuuride süsteem. 

Hetkel on tegemist olukorraga, kus hoolekandeseadusega on kehtestatud küll kord 

taotleda riiklikku ülalpidamist või toetusi, kuid tihti saab kodutu puhul määravaks 

näiteks vanus (liiga noor, et pensioni saada), tervis ja sõltuvus alkoholist (raskendab töö 

tegemist ja töö leidmist), aga ka oskuste ja teadmiste puudumine või mittevastavus 

praeguse ühiskonna nõuetele. 
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Summary 
 

Social services for homeless people in Pärnu 

 

Changes, what are took place in connection with property reform in Estonia, has taken 

several people to situation where a deadlock situation had arisen for them – no 

residence, no incomes and no social skills to change their status in those conditions. 

 

In case of homelessness we were dealing with certain kind of coping problems, 

consisting lack of social abilities, addiction or dependence problems, often insufficient 

language skills or shortage of re-training. Also the personal characteristics of people can 

change toward the negative direction, if they don’t get appropriate help in time. 

 

The attention to the homelessness as a problem increasing but is still not enough to take 

measures in a state level. Thereby no researches have been made and we don’t have 

information which services are available to homeless people, which services are they 

using and whether or how those services support them enough to cope independently.  

 

The objective of present paper is to research coping, living conditions and social 

services offered to homeless people in town of Pärnu. The co-operation between service 

tenders and other institutions are also studied. Opinions of specialists who are in touch 

with the problem of homelessness are analyzed too and their suggestions about solving 

the situation recorded.  

 

Study consist of six chapters, first chapter gives overview of developing of social 

welfare system, theoretical approach and management of social welfare in Estonia. 
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The second chapter describes arrangement of social welfare in town of Pärnu, including 

data about institutions where social services are offered. 

In the third chapter there is more concentration to the issue of homelessness, general 

overview of history and present situation of homelessness in Pärnu is given.  Several 

definitions of homelessness are brought out.  

The methodic, selection principles and research process and results are shown in 

chapters no. 4 and 5.  

The last chapter summarizes the paper, consisting observations and conclusions of the 

present research.  



Lisa 1. Ööbimiste arv täiskasvanute varjupaigas 1999 - 2002 a. 
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Lisa 2. Täiskasvanute varjupaiga kasutamise trend 1999 – 2002 andmete põhjal 
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Lisa 3.  Täiskasvanute varjupaiga kasutamine 1999 - 2002 
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Lisa 4. Varjupaiga sisekord I korrus  

 
 

TÄISKASVANUTE VARJUPAIGA SISEKORD – esimene korrus 
 
1. Täiskasvanute varjupaiga elanikeks (edasises tekstis – elanik) võetakse vähemalt 18 aastaseid 

või vanemaid inimesi, kellel on puudus kindlast, regulaarsest ja adekvaatsest ööbimiskohast. 
 

2. Täiskasvanute varjupaika elama asumine on vabatahtlik. 
 

3. Varjupaika asumisel peab elanik varjupaiga korrapidajale esitama isikut tõendava dokumendi 
või (dokumendi puudumisel) avaldama oma isikuandmed (sh vähemalt ees- ja perekonnanimi, sugu 
ja sünniaeg (isikukood). 
 

4. Enne varjupaiga elanikuks saamist peab inimene tutvuma varjupaiga sisekorraga ning kinnitama 
oma allkirjaga, et kohustub sisekorda järgima. 
 

5. Isikut tõendavate dokumentide puudumisel peab elanik ilmutama koostöötahet ning aktiivsust 
uute dokumentide hankimisel. 
 

6. Teenuse osutamise algetapil peab elanik pöörduma sotsiaaltöötaja poole, täpsustamaks varju-
paika sattumise asjaolusid ja tegemaks plaane edasise toimetuleku suhtes.  
 

7. Elanik on varjupaika elama asumisel kohustatud pöörduma meditsiinitöötaja poole, et selgitada 
oma tervisega seonduvat ning saada hinnang oma tervislikule seisundile. 
 

8. Elanik on kohustatud täitma korraldused, mis on suunatud tema tervisliku seisundi hindamisele, 
kui vastavaks hindamiseks on võimalused loodud (nakkushaiguste kontroll jms). 
 

9. Elanikul  on õigus kasutada varjupaigas pakutavaid võimalusi ööbimiseks, asjade hoiuks, isik-
liku hügieeni eest hoolitsemiseks ja päevaseks tegevuseks.  

 
10. Isiklikke asju hoitakse ainult selleks ette nähtud kohas. Lahkudes varjupaigast võtab elanik 

endale kuuluvad asjad kaasa, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Varjupaika jäänud esemed on personalil 
õigus hävitada või jagada teistele abivajajatele. 
 

11. Elanik ei või tuua varjupaiga ruumidesse oma mööblit, elektriseadmeid jms. mida ei ole võima-
lik hoida asjade hoiuks ettenähtud kohas. 
 

12. Elanikule tagatakse voodikoht (nari) või muu magamisase ning võimaldatakse puhas voodipesu 
ning vajadusel puhtad riided vastavalt võimalustele. 
 

13. Elanik kohustub hoidma puhtust, vajadusel koristama oma ööbimiskohta ja üldkasutatavaid 
ruume ning tagama isikliku hügieeni (enese ja oma riiete pesu). 
 

14. Toiduainetest võib asjade kapis hoida ainult kuivaineid. 
 
15. Kõiki varjupaiga ruume kasutatakse ainult selleks ette nähtud eesmärgil. 

 
16. Varjupaiga elanik peab saabuma  varjupaika igal õhtul hiljemalt kell 20:00 ning fikseerima oma 

tuleku korrapidaja juures. Õigeaegselt varjupaika saabunud elanik saab säilitada endale endise 
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magamiskoha. Peale kella 20:00 vabaks jäänud magamiskohad antakse uutele elanikele või hiljem 
varjupaika jõudnud elanikele. 
 

17. Varjupaika vastuvõtt lõpetatakse kell 23.59 ning teenuse osutaja ei ole kohustatud teenindama 
inimesi, kes pöörduvad varjupaika  pärast kella 00.00. 
 

18. Kui varjupaiga elanik lahkub varjupaiga hoonest pärast kella 20:00, siis ei ole teenuse osutaja 
kohustatud talle sel ööl varjupaigateenust osutama. 
 

19. Elanik tohib kasutada talle ööbimiseks määratud ruumi kell 18.00-9.00, teistesse tubadesse sise-
nemine on keelatud. Suhtlemine teiste tubade elanikega toimub ühistoas. 

 
20. Öörahu algab kell 22.00 

 
21. Päevasel ajal kl. 10.00-18.00 võib elanik kasutada ühistuba raamatute lugemiseks, massiteabeva-

hendeid kasutamiseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks jms. 
 

22. Kergema meditsiinilise kõrvalabi vajadusega elanikel võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada 
põetuseks ettenähtud ruume. Kõrvalabi vajaduse üle otsustab meditsiinitöötaja või varjupaiga töötaja, 
kellel on otsuse tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused. 
 

23. Elanik ei tohi oma käitumisega tekitada teistele varjupaigas viibijatele varalist, füüsilist või mo -
raalset kahju või häirida neid muul moel. 
 

24. Elanik peab kasutama varjupaiga ruume, inventari ja muid ressursse (vesi, elekter) 
heaperemehelikult ning säästlikult.  
 

25. Elanik kohustub täitma elektri- ja tuleohutuse eeskirju. 
 

26. Elanik kohustub täitma tööl oleva korrapidaja ja teiste varjupaika vahetult teenindavate töötajate 
õigustatud nõudmisi. 
 

27. Lahkudes varjupaigast kauemaks kui üks päev, kohustub elanik sellest eelnevalt teada andma 
varjupaika vahetult teenindavale töötajale. 
 

28. Varjupaika on keelatud ilmuda alkoholijoobes, tuua kaasa ning tarbida siin alkoholi, narkooti-
kume ja teisi uimastavaid aineid. 
 

29. Elanik võib suitsetada vaid selleks ettenähtud kohas, väljaspool varjupaiga ruume. 
 
30. Õnnetuste ja seaduserikkumiste korral, kohustub varjupaiga elanik sellest viivitamatult teatama 

vahetule teenindajale v. pädevale ametiisikule  (HÄIREKESKUSE tel. 112) 
 

31. Varjupaik on mõeldud ajutiseks elamiseks ning elanik teeb kõik endast oleneva oma elujärje pa-
randamiseks ning püsiva elukoha leidmiseks. 
 

32. Elanikul on võimalus hakata elamiseks kasutama varjupaigahoone teisel korrusel asuvaid ruume, 
kui ta on sotsiaaltöötaja abiga koostanud individuaalse toimetulekuplaani ning saanud nõusoleku 
varjupaiga juhatajalt.  
 

33. Varjupaiga vahetul teenindajal on õigus nõuda elanike nimekirja mitte kantud isikute (võõraste ) 
lahkumist varjupaiga territooriumilt. 
 

34. Varjupaika ei lubata isikuid, kes on rikkunud varjupaigas kehtivaid reegleid ning kellele 
kehtestatud piirangud varjupaika pääsemise osas ei ole lõppenud. 
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  Lisa 5. Varjupaiga sisekord II korrus  

 
 

TÄISKASVANUTE VARJUPAIGA SISEKORD – teine korrus 
 

1. Täiskasvanute varjupaiga elanikeks (edasises tekstis – elanik) võetakse vähemalt 18 aastaseid 
või vanemaid inimesi, kellel on puudus kindlast, regulaarsest ja adekvaatsest ööbimiskohast. 

 
2. Täiskasvanute varjupaika elama asumine on vabatahtlik. 

 
3. Varjupaika asumisel peab elanik varjupaiga korrapidajale esitama isikut tõendava dokumendi 

või (dokumendi puudumisel) avaldama oma isikuandmed (sh vähemalt ees- ja perekonnanimi, 
sugu ja sünniaeg (isikukood), viimase elukoha ning lähisugulaste kontaktandmed. 

 
4. Enne varjupaiga elanikuks saamist peab inimene tutvuma varjupaiga sisekorraga ning kinnitama 

oma allkirjaga, et kohustub sisekorda järgima 
 

5. Isikut tõendavate dokumentide puudumisel peab elanik ilmutama koostöötahet ning aktiivsust 
uute dokumentide hankimisel. 

 
6. Teenuse osutamise algetapil peab elanik pöörduma sotsiaaltöötaja poole, täpsustamaks 

varjupaika sattumise asjaolusid ja koostamaks / kinnitamaks individuaalset toimetuleku plaani.  
 

7. Elanik on varjupaika elama asumisel kohustatud pöörduma meditsiinitöötaja poole, et selgitada 
oma tervisega seonduvat ning saada hinnang oma tervislikule seisundile. 

 
8. Elanik on kohustatud täitma korraldused, mis on suunatud tema tervisliku seisundi hindamisele, 

kui vastavaks hindamiseks on võimalused loodud (nakkushaiguste kontroll jms). 
 

9. Elanikul  on õigus kasutada varjupaigas pakutavaid võimalusi ööbimiseks, asjade hoiuks, 
isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks ja päevaseks tegevuseks.  

 
10. Elanik võib tuua varjupaiga ruumidesse oma mööblit, elektriseadmeid jms. ainult varjupaiga 

juhataja nõusolekul. 
 

11. Elanikule tagatakse voodikoht ning võimaldatakse puhas voodipesu ning vajadusel puhtad 
riided. 

 
12. Elanik kohustub hoidma puhtust, koristama oma ööbimiskohta regulaarselt ja üldkasutatavaid 

ruume vastavalt graafikule ning tagama isikliku hügieeni (enese ja oma riiete pesu). 
 

13. Elanik võib säilitada ja hoida temale kuuluvaid toiduaineid ainult selleks ettenähtud kohas 
(külmutuskapp) 

 
14. Varjupaiga elanik peab saabuma  varjupaika igal õhtul hiljemalt kell 22:00 ning fikseerima oma 

tuleku vahetu teenindaja juures.  
 

15. Varjupaika vastuvõtt lõpetatakse kell 24.00 ning teenuse osutaja ei ole kohustatud teenindama 
inimesi, kes pöörduvad varjupaika  pärast kella 00.00. 

 
16. Kui varjupaiga elanik lahkub varjupaiga hoonest pärast kella 22:00, siis ei ole teenuse osutaja 

kohustatud talle sel ööl varjupaigateenust osutama. 
 

17. Elanik tohib kasutada talle ööbimiseks määratud ruumi 24 tundi ööpäevas, teistesse tubadesse 
sisenemine on keelatud. Suhtlemine teiste tubade elanikega toimub ühistoas. 
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18. Elanik ei tohi oma käitumisega tekitada teistele varjupaigas viibijatele varalist, füüsilist või 

moraalset kahju või häirida neid muul moel. 
 

19. Elanik peab kasutama varjupaiga ruume, inventari ja muid ressursse (vesi, elekter) 
heaperemehelikult ning säästlikult.  

 
20. Varjupaiga ruume kasutatakse ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. 

 
21. Elanik kohustub täitma elektri- ja tuleohutuse eeskirju. 

 
22. Elanik kohustub täitma tööl oleva korrapidaja ja teiste varjupaika vahetult teenindavate töötajate 

õigustatud nõudmisi. 
 

23. Lahkudes varjupaigast kauemaks kui üks päev, kohustub elanik sellest eelnevalt teada andma 
varjupaika vahetult teenindavale töötajale. 

 
24. Varjupaika on keelatud ilmuda alkoholijoobes, tuua kaasa ning tarbida siin alkoholi, 

narkootikume ja teisi uimastavaid aineid. 
 

25. Elanik võib suitsetada vaid selleks ettenähtud kohas, väljaspool varjupaiga ruume. 
 

26. Varjupaiga elanik tasub ise oma eluasemeteenusega seotud kulud ( söök, pesupulber, 
hügieenitarbed jne. ), Pärnu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel. 

 
27. Õnnetuste ja seaduserikkumiste korral, kohustub varjupaiga elanik sellest viivitamatult teatama 

vahetule teenindajale v. pädevale ametiisikule  (HÄIREKESKUSE tel. 112) 
 

28. Varjupaik on mõeldud ajutiseks elamiseks ning elanik teeb kõik endast oleneva oma elujärje 
parandamiseks ning püsiva elukoha leidmiseks. 

 
29. Varjupaiga vahetul teenindajal on õigus nõuda elanike nimekirja mitte kantud isikute (võõraste ) 

lahkumist varjupaiga territooriumilt. 
 

30. Varjupaika ei lubata isikuid, kes on rikkunud varjupaigas kehtivaid reegleid ning kellele 
kehtestatud piirangud varjupaika pääsemise osas ei ole lõppenud. 

 
31. Kui elanik ei suuda täita toimetulekuplaanis kinnitatud eesmärke või kui vastav elanik ei pea 

kinni varjupaiga sisekorrast, on varjupaiga juhatajal õigus keelduda vastavale elanikule teenuse 
osutamisest varjupaiga teise korruse ruumides. 

 
32. Varjupaiga sisekorra rikkumisel on vahetul teenindajal õigus reegleid rikkuva elaniku 

eemaldamisele varjupaiga territooriumilt või elaniku paigutamisele selleks ettenähtud ruumi. 
Elanikule teatatakse tema varjupaigast eemaldamise põhjus ning aeg, mille jooksul talle 
varjupaigateenust ei osutata. 

 
33. Elanikul on õigus vaidlustada vahetu teenindaja otsus Otsuse vaidlustamiseks peab elanik 

pöörduma varjupaiga juhataja poole.  
 

34. Varjupaiga sis ekorra järgimise osas on õigus mööndusi teha ainult varjupaiga juhatajal.  
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Lisa 6. Intervjuu küsimustik 

 
 
1. Millised on kodutute täiendavad vajadused sotsiaalteenuste osas? 

KLIENDID: 

1. Kirjeldage palun elamistingimusi nii vanas kui ka uues varjupaigas? 

2. Millest on tingitud teie toimetulekuraskused? 

3. Milliseid võimalusi te näete oma toimetulekuraskuste parandamiseks? 

4. Te kasutate mitmesuguseid sotsiaalteenuseid. Mil määral toetavad need teie toimetulekut? 

5. Mida te kõige enam vajaksite, et iseseisvalt toime tulla? (info, med.abi, töökoht, 

alkoholisõltuvusest vabanemine jne.) 

6. Mil viisil on teieni jõudnud teave, mis on  olnud abiks teie toimetulekuprobleemi lahendamisele? 

7. Mil viisil te sooviksite vajalikku infot kätte saada?(teadetetahvlid, sotsiaaltöötajate kaudu jne.) 

8. Millised võimalused on teil regulaarseks toitumiseks? 

9. Kuidas te hindate supiköögiteenust? 

 

SPETSIALISTID: 
 

1. Millised on teie arvates muudatused sotsiaalteenuste osutamises seoses uue varjupaiga 

avamisega Pärnus? 

2. Millised on teie arvates need probleemid, mis takistavad kõige enam kodutute toimetulekut? 

3. Milliseid võimalusi te näete nende toimetulekuraskuste leevendamiseks? 

4. Kas ja mida peaks linn veel tegema, et kodutute toimetulekut parandada? 

5. Milliseid võimalusi te näete, et ennetada kodutust? 

6. Kes ja kuidas peaks seda tegema Pärnu linnas? 

 

2. Kuidas toimub koostöö sotsiaalteenuste pakkujate ning teiste 

institutsioonide vahel? 

 

SPETSIALISTID: 

 

1. Millisel kujul toimub koostöö kodutute hoolekandega kokkupuutuvate 

institutsioonidega?(politsei, kiirabi, perearstid, haigla, KMA jne.) 

2. Kuidas te hindate seda koostööd? 

3. Kas ja milliseid muutusi peaks selles koostöövõrgustikus tegema? 


