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SiSSejuhatuS 
hea noor, 

see infomaterjal on mõeldud just Sulle, kui oled saamas täisealiseks või valmistudki juba iseseisvaks eluks. 
Sellest materjalist leiad vastused mitmetele küsimustele, näiteks: 

miS on järelho olduS? 

keS ja kuidaS korr aldab järelho olduSt? 

milline on minu roll? 

milliSed on eluaSeme ja teiSte toetuSte võimaluSed? 

milliSed on minu õiguSed? 

kaS ma pean minema õppima või tö öle? 

kaS mul on terviSekindluStuS?

Püüame lühidalt vastata nendele ja paljudele teistele küsimustele ning anname Sulle juhised, kust saada 
lisainfot ning tuge.

Materjalis on välja toodud asutuste kontaktid, kuhu saab pöörduda erinevate murede korral ning küsida 
täiendavaid küsimusi.

Materjali koostamisel konsulteerisime sama kogemusega laste ja noortega ning lisasime nende head mõtted 
ja soovitused. Märkad, et materjalis on “kastikestes” leitavad ka lühikesed selgitused mõnele keerulisemale 
mõistele või lihtsalt mõned nipid ja head mõtted. Loodame väga, et sellest materjalist on Sulle kasu.

head lugemiSt!
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1
sInu IseseIsvumIne:  

Kes mIda teeB, mIs saama haKKaB? 
Iseseisva elu alustamine on iga noore inimese jaoks põnev ning oodatud aeg, mida ootad kindlasti ka Sina. 
Selleks, et saaksid alustada iseseisvalt elamist võimalikult hästi, on oluline, et mõtleksid enda jaoks läbi 
mitmed olulised küsimused, nagu: kuS Sa el ama hakkad, mille eeSt Sa el ama 
hakkad, kaS So ovid minna edaSi  õppima või kohe tö öle,  kuSt Saada 
mure korr al abi  ja paljud teised täiskasvanuks olemisega seotud küsimused.

Sinu ettevalmistamisega iseseisvaks eluks on seotud erinevad osapooled. Tähtis roll on Sinu kohalikul oma-
valitsusel, Sinu perevanematel ning muidugi ka Sinul endal. Iseseisva elu planeerimine peaks algama siis, 
kui oled selleks valmis. Juba iseseisvunud noored arvasid, et sellest rääkimist võiks alustada 15-16-aastaselt. 
Eelkõige peaks Sind sellele mõtlema suunama Sinu perevanemad ning Sinu lastekaitse- või sotsiaaltöötaja. 
Tihti on abiks ka sama kogemusega noored, kes juba elavad iseseisvalt ja saavad Sulle ja Sinu sõpradele oma 
kogemusest rääkida ning anda soovitusi. Sinu iseseisva elu toetamiseks on erinevatel inimestel erinevad rollid.

kohaliku omavalit SuSe roll 

(Linn või vald, kus Sa elad või kuhu oled registreeritud)

Kui Sa oled nooruk (vähemalt 16-aastane) või juba saanud täisealiseks, siis Sinu lastekaitse- või sotsiaaltöö-
taja ülesanne on aidata Sind iseseisvumise planeerimisel. Selles peab lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lähtuma 
just Sinu vajadustest ning arvestama Sinu soove ja eelistusi. Nii saab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või 
sotsiaaltöötaja abistada Sind sobiva elukoha leidmisel, suunata Sind vajadusel karjäärinõustamisele (kus 
mõtlete koos läbi, mida Sulle meeldiks tulevikus teha, mis on Sinu oskused ja anded), määrata vajaduspõ-
hiseid toetusi ja aidata leida vajalikke teenuseid, samuti leida sobiva tugiisiku ja palju muud. Aruta temaga 
iseseisvumisega seonduvat juba varakult – näiteks võid kirja panna kõik Sind huvitavad küsimused ja aruta-
ge neid ühiselt. Räägi julgelt ka muredest, sest lastekaitse- või sotsiaaltöötaja ülesanne on Sind toetada ning 
abistada ning koos leiate kindlasti lahendused.

Pane tähele! Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja on Sinu kohaliku omavalitsuse (Sinu elukoht, linn või vald, 
kus Sa elad) töötaja, kelle ülesandeks on hoolitseda Sinu heaolu eest, hoida sidet Sinuga, Sinu bioloogilise 
perekonna ning Sinu perevanematega. Seni, kuni oled seaduse mõistes alaealine (alla 18-aastane), tegeleb 
Sinuga enamasti lastekaitsetöötaja. Täisealiseks saades võib vahetuda Sinu lastekaitsetöötaja ning võib olla 
nii, et lastekaitsetöötaja asemel saad Sa tuge sotsiaaltöötajalt. Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja kohustuseks on 
alati seada esikohale just Sinu parimad huvid, arutades Sinuga läbi kõik Sind puudutavad otsused.
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Sinu enda roll ja vaStu tuS

Täiskasvanute roll ja vastutus Sinu iseseisvumise toetamisel on väga tähtis, samal ajal pead meeles pidama, et 
ka Sinu enda roll ja vastutus on väga olulised. Kõik vastuvõetud otsused ja tegevused peavad põhinema Sinu 
vajadustel, eelistustel ja vaadetel. Nagu iga noor, tead ja tunned ka Sina, millised on Sinu vajadused, eelistused 
ja soovid. Seega on väga oluline, et Sa räägid oma lastekaitse- või sotsiaaltöötajale oma tulevikuplaanidest, soo-
videst, samuti hirmudest. Rääkimise asemel võid soovi korral lastekaitsetöötajale ka kirjutada. Räägi ka teiste 
noortega, kes on sama protsessi juba läbinud ning elavad iseseisvalt. Näiteks tee oma perevanemale ettepanek 
kutsuda juba kogemusega noored oma teekonnast ja elust rääkima. Eestis tegutseb  MTÜ Eesti Asendusko-
dude Laste Liit (ALL), mida juhivad asendushoolduse kogemusega noored ning see organisatsioon on ellu 
kutsutud just selleks, et oma kogemustega aidata lapsi ja noori, kes alles läbivad seda teed. Lisaks neile tegutseb 
veel Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu all noorteaktiiv “Ühise Eesmärgi Nimel”. Uuri nende kodulehti ning 
võta nendega ühendust.

aSenduSkodu, perekodu või ho olduSpere roll 

On tähtis, et Sind aidatakse selles, et saad igapäevaselt harjutada igapäevaeluks vajalikke eluoskusi, nagu 
näiteks söögitegemine, poest söögi ostmine, koristamine, pangas asjaajamine, raha planeerimine ning et 
tunneksid kuuluvustunnet kogukonnas, kus Sa elad. Selles on aga oluline roll Sinu asenduskodul/perekodul/
hooldusperel, sest nendega koos saad kõiki oskusi õppida. Näiteks võid proovida ise võtta igapäevaselt enda 
kanda väikeseid kohustusi: tee kõigile õhtusöök või planeeri kogu nädala menüü, palu perevanemal rääkida 
raha kokkuhoidmisest ning igapäevastest kulutustest elektrile ja veele või tee ettepanek ühiseks perereisiks 
ning planeeri iseseisvalt tervele perele tegevusi. Niimoodi läbi katsetades õpid iseseisvalt toimetama. Täis-
kasvanud peavad ju samuti igapäevaselt lahendama erinevaid muresid ning tihti on vaja kasutada lihtsalt 
oma nutikust ning sõprade ja lähedaste abi :). 

Üks huvitav idee! Mõtle perevanematega välja nimekiri elus tekkivatest võimalikest probleemidest, nn 
“minijuhtumid” või “miniolukorrad”. Näiteks mida teha, kui kodus läheb elekter ära? kuidas elada nii, 
et rahast jätkuks terveks kuuks? kuhu helistada, kui pesumasin läheb katki? mida teha, kui arvutit tabab 
viirus? mida teha, kui oled jäänud haigeks, aga peab tööle minema? Kui võimalikud probleemid on kirja 
pandud, siis saate ühiselt peres nende lahenduste peale mõelda. 
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sInd aBIstav võrgustIK 

noor lasteKaItse- 
töötaja

õde / vend

BIoloogIlIne 
vanemperevanem

uued
sõBrad

vanad
sõBrad

õpetaja /
Kursuse

juhendaja

nõustaja /
juhendaja
nt karjäärispetsialist



10

Sinu 
Õi-
Gu-
Sed



11

sInu õIgused
Kõigil inimestel on võrdsed õigused, kuid lastel on erilised kaitseõigused, kuna nemad vajavad veelgi enam 
kaitset kui täiskasvanud. Allpool on välja toodud olulised õigused, mida Sul tasub meeles pidada.

 – Osalusõigus ning õigus informatsioonile. Sul on õigus osaleda ning kaasa rääkida kõigis Sind puudutavates 
küsimustes. Vahel teevad Sind ümbritsevad täiskasvanud otsuseid, mis ei ühti sinu arvamusega, kuid siis 
peavad nad Sulle selgitama oma otsuste tagamaid. Sul on aga alati õigus küsida infot näiteks järgmiste asjade 
kohta: kuidas on planeeritud Sinu hoolduselt lahkumine ning iseseisva elu alustamine? milline on Sinu roll 
selles? kuidas saab Sind kohalik omavalitsus abistada? millistele toetustele on Sul õigus jne.

 – Võrdne kohtlemine. Iseseisvumise planeerimisel peavad Sind ümbritsevad ning toetavad täiskasvanud 
lähtuma eelkõige just Sinu parimatest huvidest – see tähendab, et nad peavad arvestama Sinu soovide ja 
arvamusega, Sinu annete ja võimalustega ning Sinu isikupäraga. Mitte keegi ei tohi Sind diskrimineerida 
rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi või tervisliku seisundi tõttu. Perevanemad ja kohalik omavalitsus peavad 
maksimaalselt pingutama, et pakkuda Sulle teiste lastega võrreldes võrdseid võimalusi arenguks, lähtudes 
Sinu individuaalsusest. Iseseisvumise mõttes tähendab see seda, et mitte keegi ei tohi Sind kohelda teistest 
erinevalt, kui see ei ole Sinu enda parimates huvides (on olukordi, kus tuleb erinevalt kohelda, et saavutada 
teistega võrdväärsed võimalused).

 – Õigus kaitsele, privaatsusele, turvalisusele. Sul on õigus turvalisusele ning õigeaegsed iseseisvumist 
toetavad sammud saavad tagada Sinu turvalisuse ja kaitse. Mitte keegi ei tohi Sind ähvardada ega hirmutada 
või muul viisil väärkohelda. See muidugi tähendab seda, et ka Sina ei tohi kedagi väärkohelda või alandada. 
Sinu perevanemad ja lastekaitse- või sotsiaaltöötaja peavad tagama, et austatakse Sinu väärikust ja turvalisust 
(nt peab kohalik omavalitsus tagama Sulle sobiva eluaseme). Samuti tähendab see seda, et ka hoolduselt 
lahkumisel austatakse Sinu privaatsust ning keegi ei tohi jagada teistele Sinu delikaatset infot (nt Sinu 
terviseandmeid või informatsiooni Sinu pereliikmete kohta). Sul on aga õigus vaadata Sinu kohta käivat 
ametlikku teavet ja toimikuid, mis Sind puudutavad. Teatud juhtudel on Sul aga erilised kaitseõigused (nt 
kui Sul on puue).

 – Õigus saada abi. Mure korral, kui Sinu õigusi ei austata, on Sul õigus esitada kaebus erapooletule ja 
sõltumatule asutusele. Eestis on sellisteks asutusteks õiguskantsler (lasteombudsman), kohalik omavalitsus, 
sotsiaalkindlustusamet. Räägi oma murest oma tugiisiku, lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga või pereliikmega. 
Kui Sul on aga mure, kuid Sa ei tea täpselt, kellega peaksid rääkima, siis helista tasuta Lasteabi telefonile: 
116111. Lasteabi meeskond oskab Sulle kindlasti õiget nõu anda!

NB! Üks kasulik asi on asendushoolduse infotelefon - 655 1666. Sellel numbril vastavad spetsialistid, kes 
oskavad Sind küsimuste korral abistada. 

 – Asendushoolduse üle teostavad järelevalvet (kontrollib, kas kõik on korras ja seadustele vastav) 
Sotsiaalkindlustusamet ja Õiguskantsler. Kui Sa tunned, et Sind on koheldud ebaõiglaselt, siis võid 
pöörduda kas Sotsiaalkindlustusameti poole või õiguskantsleri laste ja noorte osakonna poole:  
http://www.oiguskantsler.ee
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2.
sInu heaolu

Selleks, et saaksid edukalt iseseisvalt hakkama, peab olema tagatud Sinu igakülgne heaolu. Asendushool-
dusel viibides hoolitsevad Sinu heaolu tagamise eest esmalt perevanemad ning kohaliku omavalitsuse laste-
kaitse- või sotsiaaltöötaja. Sinu heaolu koosneb näiteks järgmistest osadest:

 – turvaline ja meeldiv eluase

 – kindel sissetulek

 – hea füüsiline ja vaimne tervis

 – eneseteostus

 – haridus

 – töö

 – head suhted lähedaste ja sõpradega

Enda heaolu tagamiseks ja iseseisvalt hakkamasaamiseks vajame aga kõik teatud eluks vajalikke oskusi. Suu-
rema osa oskustest omandame oma kaaslaste ja täiskasvanutega suheldes, koolis õppides, trennis, teatris, tä-
naval või poes suheldes. Lisaks suhtlemisoskustele on väga vajalikud ka mitmed teised praktilised oskused. 
Mõned tähtsamad oleme siia Sulle ka välja toonud.

elukS vajalikud oSkuSed:

 – tervislik eluviis – toitumine, sport, vaimne tervis

 – poest söögi ostmine, kokkamine

 – iseseisev majandamine, elamiseks eelarve koostamine, arvete maksmine

 – kodutööd, koristamine

 – avalduste kirjutamine õpinguteks/tööks

 – perearsti/eriarsti või hambaarsti juurde registreerumine

 – esmaabi

hea-
olu
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eluKoht 
Väga tähtis on, et Sa elaksid elukohas, mis on Sinu vajadustele sobilik ja turvaline. Asendushooldus kestab 
täisealiseks saamiseni (õppimise korral veidi kauem). Seega täiskasvanuks saamise lähenedes tuleb hakata 
planeerima, kus elada edasi pärast seda, kui asendushooldus Sinu jaoks lõpeb. Kui oled 18 (19) siis on eri-
nevad võimalused, kus Sa edasi elad. Need erinevad eluasemevõimalused olenevad sellest, kas oled valmis 
edasi elama iseseisvalt ja oma elu korraldama ise või vajad oma elu korraldamiseks rohkem tuge. Eluaseme-
ga on alati seotud teatud kulutused ning eluaseme valik sõltub ka sellest, kas Sa õpid edasi või lähed tööle. 
Kuigi praegu elad Sa oma perevanematega, on hea kui hakkad juba vaikselt planeerima ka tulevikku ning 
mõtled oma tulevasele elukohale.

Kui jätkad õppimist ka pärast täisealiseks saamist, ning koolil, kus Sa õpid, on ühiselamu, võib see olla hea 
koht, kus õpingute ajal elada. Sel juhul tuleb ka koos lastekaitsetöötajaga läbi mõelda, kus Sa saad viibida 
koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.

Üürikorter või üürituba on tihti sobiv valik eluasemeks. Kui asud tööle, on Sul võimalik oma töötasu eest 
endale kodu või tuba üürida. Kui jätkad õppimist, abistab Sind selles kohalik omavalitsus. Oluline on läbi 
mõelda, millised on Sinu vajadused eluasemetingimuste osas (suurus, asukoht, sisustus jmt) ning rahalised 
võimalused. Kohalik omavalitsus võib pakkuda sulle ka üürikorterina sotsiaalkorterit.

Kui elu jooksul on kohalik omavalitsus saanud Sulle koguda sellise rahasumma, et selle eest on võimalik 
Sulle korter osta, siis see on üks hea võimalus isiklikuks eluasemeks. Mõnel noorel on ka isiklik korter, mis 
on saadud pärandusena või kingitusena. Sellisel juhul saad elada päris oma korteris. Siiski tuleb katta mit-
meid sellega seotud kulusid (näiteks küte, elekter, vesi jm). Neid kulutusi nimetatakse kommunaalkuludeks. 
Korteriomanikuna kaasneb ka vastutus korteri eest ning kohustus seda hooldada. 

kuidaS leida Sobiv elukoht?

Eluaseme leidmiseks on mitmeid võimalusi. Kui soovid ning saad ise osta endale eluaseme, siis võid 
pöörduda professionaalse kinnisvaramaakleri poole (kinnisvarabüroodes), kes abistavad Sind sobiva elu-
aseme leidmisel. Kõige mugavam ja kiirem viis on otsida sobivat korterit tasuta kinnisvaraportaalidest: 
www.kv.ee; https://city24.postimees.ee. Nendest portaalidest saad väga lihtsalt leida ka eluaseme üürimi-
seks, kuid tihti leitakse sobiv üüripind ka sõprade või tuttavate kaudu. Väga populaarsed on ka Facebookis 
sõprade kaudu elukoha otsimine või siis eraisikutelt üürimise grupid.

Korteri ostmisel on Sul enamasti vaja:

 – kindlat sissetulekut või ostmiseks vajaminevat raha (enamasti ostetakse korter pangalaenuga, pöördu 
täpsema info saamiseks oma panka laenunõustaja poole);

 – ettemaks korteri omanikule või sissemakse pangale (üldjuhul on see 10% kogu korteri ostusummast, 
kuid see oleneb pangast ja tingimustest).

Korteri üürimisel on Sul enamasti vaja:

 – vähemalt 1 kuu üüri ettemaks tagatiseks (tihti küsivad korteri omanikud ka 2 kuu üüri ettemaksu);

 – sõlmida korteri omanikuga üürileping (NB! Pea meeles, et leping on õiguslikult siduv dokument, mille 
täitmisest ei saa niisama taganeda). 

 – Elukoha üürimisel või ostmisel võid alati tingida ning proovida hinnast pisut alla saada.

http://www.kv.ee
https://city24.postimees.ee
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elukohaga kaaSnevad kulud

Ole teadlik, et lisaks korteri soetamisele või korteri üürimisele, tuleks Sul arvestada ka järgmiste kuludega:

 – kommunaalkulud (vesi, elekter, internet, prügivedu, halduskulud);

 – korteri sisustamisega seotud kulud (voodi, köögimööbel jt).

Kuigi korteri sisustamisega seotud kulud on pigem ühekordsed, siis kommunaalkulusid pead maksma iga 
kuu ning ära unusta, et külmade ilmadega on ka kommunaalkulud suuremad. 

tähelepanu lepingu te SõlmimiSel:

Nii korteri ostu kui ka korteri üürimisega võivad tekkida erinevad juriidilised küsi-
mused (lepingu erakorraline lõpetamine, üürivõlg, avariiolukorrad ja kahjude hü-
vitamine, kindlustus jm). Aruta kindlasti neid riske kas oma lähedastega, lastekait-
se- või sotsiaaltöötajaga. Igasuguste juriidiliste vaidluste korral (ka korteri lepinguga 
seotud küsimused ja vaidlused) võid alati pöörduda tasuta õigusabi nõustamise (sh 
veebis, kirjalikult, telefonitsi) https://www.juristaitab.ee lehele.

Koostöös oma perevanema ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga saate läbi arutada, milline on Sinu 
jaoks kõige sobivam elukorraldus täiskasvanuna. Kui jätkad täisealiseks saades õppimist, on kohalikul oma-
valitsusel kohustus sulle eluase tagada. Täpsemalt loe selle kohta peatükist „Järelhooldus“.
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raha, mIlle eest elada  
ja IsIKlIKud asjad

Kui Sa elad asenduskodus, perekodus või hooldusperes, siis Sulle antakse raha Sinu jaoks teatud oluliste 
kulutuste tegemiseks. Teisi asju ostavad üldiselt töötajad või hooldusvanemad ise. On väga hea, kui enne 
iseseisvumist on Sul olemas oma rahaga majandamise kogemus. Näiteks just taskurahaga majandamise ko-
gemus või tööga teenitud suurema rahasummaga ümberkäimine on Sulle ehk andnud esimesed kogemused 
ostude tegemisel ja raha planeerimisel. Täisealiseks saades planeerid Sa oma rahaasju, sissetulekuid ja ku-
lusid ise. 

Pane tähele! SEB Heategevusfond korraldab nende stipendiumi saanud asenduskodus elavatele noortele 
väga lahedaid seminare tööelu ja iseseisva majandamise kohta. Ära maga sellist võimalust maha ning 
uuri lähemalt oma perevanematelt. EATL (Eesti Asenduskodu Töötajate Liit) korraldab samuti kasulikke 
seminare eluks vajalike oskuste omandamiseks!

Kui täisealiseks saades lähed tööle, siis hakkad iseseisvalt majandama, oma rahaasju planeerima ning oma 
sissetulekute eest elama. Samuti tuleb maksta arved ja tasuda olmeteenuste eest (näiteks elekter, kommu-
naalkulud, telekommunikatsioonikulud, jne). Enamasti käib tänapäeval arvete maksmine pangaülekannete 
kaudu. Seetõttu on väga hea, kui Sul on olemas pangakonto ja internetipank ülekannete tegemiseks. Samas 
on võimalus maksta arveid ja tasuda olmeteenuste eest ülekandega pangakontoris. Tasapisi saad Sa hakata 
ostma igapäevaeluks olulisi isiklikke asju, nagu näiteks voodipesu, mööbliesemeid, raamatuid, arvuti jm.

NB! Iseseisva elu alustamisel saavad tihti abistada Sind just perevanemad ja teised lähedased. Ka täis-
kasvanud ei tea kõikidele küsimustele alati vastuseid. Ära unusta, et Sul on alati õigus küsida ka telefoni-
teenuse osutajalt (nt Telia), kuidas arvete maksmine toimub, seda ei pea Sa kindlasti häbenema, sest nii 
teevad kõik ja see on normaalne :)

SääStunipid

Küll on tore, kui pangaarvele on kogunenud kas või väikene raha, mida siis endale 
meelepäraseks tegevuseks ükskord kasutada. Raha säästmine võib tunduda keeru-
lisena, kuid seda saab järk-järgult lihtsalt õppida! Financer.com annab tasuta väga 
lihtsaid ja nutikaid nippe (lausa üle 200 nipi!), kuidas säästa raha majapidamiseks, 
hariduseks, reisimiseks, toiduks jm. 

Vaata järgi: https://financer.com/ee/saastmine/nouanded-saastmiseks/

https://financer.com/ee/saastmine/nouanded-saastmiseks/
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tervIs 
Sinu tervist toetab turvaline ja sõbralik keskkond nii kodus (elukohas), koolis kui ka naabruskonnas. On 
tähtis, et tunneksid, et oled oma eluga rahul. Oluline on nii vaimne kui ka füüsiline tervis.

Üldiselt märgatakse ühiskonnas, et suurenenud on vaimse tervisega seotud mured noorte seas: noored 
kogevad enam stressi, depressiooni, ka uinumisraskusi ja üleväsimust. Just seda on toonud välja ka mitmed 
asendushooldusel viibinud noored. Vaimset tervist mõjutab üha enam internet ja internetis viibitud aeg, 
samuti ekraaniaeg (TV, arvuti, telefon jm elektroonilised seadmed) ja pingestatud suhted eakaaslastega. 
Pööra ka Sina kindlasti tähelepanu oma vaimsele tervisele. Kui Sa tunned, et Sul on vaimse tervisega seotud 
muresid (näiteks üleväsimus või uinumisraskus hakkab häirima), on mõistlik pöörduda asjatundja poole 
konsultatsioonile. Tihti arvatakse, et vaimse tervise muredega peab ise toime tulema ning tabu on sellest 
kellegagi rääkida. Ära häbene küsida abi, me kõik käime ju näiteks hambaarsti juures, miks me siis ei tohiks 
käia oma vaimset tervist parandamas? Võta ka kuulda lähedaste inimeste mõtteid ja tähelepanekuid. Tervise 
puhul on väga tähtis muuhulgas kehaline aktiivsus ja tasakaalustatud toitumine. Seetõttu tee sporti või 
proovi liikuda võimalikult palju värskes õhus, hoidu rämpstoidust ning otsi pigem maitsvaid vitamiiniroh-
keid köögiviljaroogade retsepte. Kokkuvõttes on tähtis, et kannad hoolt enda vaimse ja füüsilise tervise eest.

Hooli oma vaimsest tervisest. Uuri soovi korral ka ise lisaks vaimse tervise kohta:

 – näiteks veebileheküljelt “peaasi.ee”: http://peaasi.ee/

 – samuti veebileheküljelt “hea enesetunde heaks”: http://enesetunne.ee/noor/

r avikindluStuS
Kui Sul on ravikindlustus, siis saad käia arsti vastuvõtul, näiteks perearsti  
vastuvõtul ning haigekassa tasub ise automaatselt sinu raviteenuse maksumuse.  
Mõned faktid ravikindlustusest: 

 – Ravikindlustatud on kuni 19-aastased Eestis elavad lapsed ja noored. 
 – ravikindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani ning seda korraldab eesti haigekassa. 
 – Kui sa oled 18+ ning õpid koolis, ülikoolis või kutsekoolis, siis oled samuti ravikindlustatud.

Loe soovi korral õpilase ja üliõpilase ravikindlustuse kohta lisaks Eesti Haigekassa kodulehelt:  
https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/laps-opilane-uliopilane

Ravikindlustus on ka töötaval täisealisel. Kui Sa lähed tööle ja töötad töölepinguga, siis ravikindlustuseks 
maksab tööandja sinu brutopalgast 13%. Kui aga töötad muu lepingu alusel (käsundusleping või töövõtule-
ping), siis pead kindlasti lepingut sõlmides jälgima, et tööandja tasuks Sinu eest piisaval määral sotsiaalmak-
su! Ravikindlustus kehtib töösuhte lõppedes veel kaks kuud, mis tähendab, et kui Su tööleping lõpeb, on sul 
veel kaks kuud ravikindlustust. Et ravikindlustus ei katkeks, peaksid ennast ühe kuu jooksul pärast töösuhte 
lõppemist töötukassas arvele võtma, kuna ravikindlustus algab töötuna arveloleku 31. päevast. Käsundus- 
või töövõtulepingu korral võivad kehtida muud tähtajad. 

Pane tähele! Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses “Ravikindlustuse ja 
perearsti info”, haigekassa klienditelefonil (+372) 6696630 või Haigekassa klienditeenindustes.

Loe soovi korral täpsemalt Eesti Haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/
tooandja-kindlustatud

http://peaasi.ee/
http://enesetunne.ee/noor/
https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/laps-opilane-uliopilane
https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud
https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud
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Lisaks on ravikindlustatud veel rida inimesi (nt ajateenijad; töötutoetust saavad inimesed; tööturukoolitu-
sel osalevad inimesed juhul, kui nad ei saa töötutoetust; rasedad). Loe soovi korral täpsemalt Eesti Haigekas-
sa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/riigi-poolt-kindlustatud

hambar avihüvitiS

Aastast 2018 saavad kõik ravikindlustustatud täiskasvanud aastas 40 eurot hambaravihüvitist. Soodustuse 
summa (40 eurot) arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama üh-
tegi avaldust ega dokumenti. Täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase 
lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas. Pea aga meeles, et selline hambaravihüvitis 
kehtib vaid nende hambaarstide juures, kellega Haigekassa on sõlminud spetsiaalse lepingu. Seega on olu-
line enne kindlasti üle vaadata Haigekassa kodulehel hambaarstide/kliinikute nimekiri! Vaata täpsemalt 
hambaravihüvitise maksmise korda Haigekassa kodulehelt:  https://www.haigekassa.ee/en/node/28036

perearStiabi

Tervisemure korral tuleks esmalt pöörduda oma perearsti või pereõe poole. Perearsti visiit on ravikind-
lustatud inimesele tasuta. Igal inimesel on oma perearst ning oma perearsti nime saad teada riigiportaalist 
eesti.ee või haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

perearSti 24h nõuandetelefon

Kiiretele tervisega seotud küsimustele võid saada vastused helistades perearsti  ööpäevaringsele nõuande-
telefonile: 1220 või +372 634 6630. Sinna on soovitatav pöörduda muuhulgas, kui:

 – sa soovid teada, kas sinu tervisemure korral on kindlasti vaja pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, 
perearsti poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega

 – terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel

 – sa viibid väljaspool kodukohta või oled välismaal (siis vali kindlasti +372 ette) ega saa oma perearsti 
poole pöörduda

vältimatu arStiabi ja kiir abi

Igal Eesti Vabariigi territooriumil viibival inimesel on õigus saada vältimatut abi. Ka vältimatu abi eest tuleb 
tasuda visiiditasu. 

Õigus pöörduda kiirabisse on igal isikul. Kiirabisse võib pöörduda näiteks eluohtliku haigestumise, vigastuse 
või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

NB! Erakorralisele vastuvõtule sattudes tuleb meeles pidada, et töövõimetuslehe saamiseks tuleb pöörduda 
perearsti poole. 

https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/riigi-poolt-kindlustatud
https://www.haigekassa.ee/en/node/28036
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eneseteostus

kuidaS õppida ennaSt tundma?

Enese paremaks tundmaõppimiseks tasub aeg-ajalt teha põhjalikum eneseanalüüs. Eneseanalüüsi kaudu Sa 
avastad iseennast ning saad teadlikumaks  oma tugevatest külgedest ja erilistest annetest. 

Igal inimesel, nii ka Sinul, on kaasasündinud (erilised) anded ja isiksuse tugevused. Oma erilisi andeid peak-
sid kindlasti elus arendama. Tark on elus toetuda oma tugevustele. Sa peaksid kindlasti tegelema sellega, mis 
Sul hästi välja tuleb või meeldib, näiteks joonistamine, kirjutamine, näitlemine, jooksmine, jalgpall, laulmi-
ne, matkamine, nuputamine, loomade varjupaigas abistamine vms. Läbi tegevuse ja tegutsemise arenevad 
Sinu anded. Üks parimaid asju elus on see, kui Sa hakkad omale sissetulekut teenima nende tegevustega, 
mis tulevad Sul hästi välja ning mida Sulle meeldib teha ja iseendas arendada. Kas Sa juba tead, millised on 
Sinu erilised anded ja tugevused?  

Juhul, kui Sa soovid paremini tundma õppida oma erilisi andeid ja tugevusi, siis selleks ongi hea eneseana-
lüüs. Väga hea mõte on vestelda ka karjäärispetsialistiga või mõne nõustajaga. Uuri, kes on Sinu kodukohas 
karjäärispetsialist või nõustaja(d). Karjäärispetsialist aitab Sul analüüsida iseennast, sealhulgas oma andeid, 
oskusi ja võimeid. Ühtlasi aitab ta Sul koguda infot nii elukutsete kui ka õppimisvõimaluste kohta ning on 
toeks valikute tegemisel. 

Karjäärispetsialisti juurde minek ei ole nõrkuse märk, vaid on märk tahtmisest iseendaga tegeleda, et saavutada 
rahulolu ja õnn oma elus. See on märk, et oled tugev ja võtad vastutuse oma elu teadliku suunamise eest!

Abiks iseenda tugevustest ja annetest teadasaamisel võivad olla ka näiteks raamatud, filmid või hoopis vest-
lused perevanema või kellegi teise lähedasega.  

kaS ükSi  või teiSte toel?

Hea on iseennast usaldada ja iseseisvalt hakkama saada. Ka teiste inimeste toetus ning toetuse vastuvõtmine 
on tähtis. Iga inimese elus on aegu, kus on vaja üksi olla ja iseseisvalt tegutseda. Samas on aegu, kus on tähtis 
paluda tuge ja siis toetust vastu võtta. Ka kõige säravamad tähed vajavad toetajaid ja nõuandjaid. Näiteks ka 
olümpiavõitjad vajavad toetust. Kuidas oleks Kristina Šmigun-Vähi, Erki Nool, Andrus Veerpalu või Erika 
Salumäe võitnud kuldmedaleid ilma toetuseta? Sinagi pole erand. Toetuse palumine siis, kui Sul on seda 
vaja, ei ole märk nõrkusest, vaid märk tugevusest. Kui küsid mõnelt inimeselt toetust, siis see tähendab, et 
Sa usud, et oled väärt toetuse saamist. See näitab, et väärtustad ennast. Seega endaga tegeledes on hea, kui 
saad tuge ja küsid vajadusel tuge. 
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harIdus, tÄIendKoolItus  ja 
toetused õpIngute puhul

Õppimine ning hariduse omandamine võib olla väga motiveeriv ja huvitav. Eestis on hariduse omandamine 
tasuta ning see on suur väärtus. Muidugi peab see, mida Sa õpid, Sulle huvi pakkuma. Õppimine on tähtis 
ka seetõttu, et see avab Sulle uusi võimalusi Sinu elus! Just haridus ja õpitav eriala võivad mõjutada Sinu 
hilisemat tööelu, töö leidmise võimalusi ja töötasu saamist. Ühtlasi võib omandatud haridus ja eriala tõsta 
ka Sinu enesekindlust ja enesehinnangut. Lisaks võivad just koolis või ülikoolis kohatud sõbrad ja tuttavad 
olla Sulle suureks abiks ning tulevikus tugivõrgustikuks.

Pane tähele! Elluastunud noored, kellega konsulteerisime, tõid eduka elu aluseks eelkõige just hariduse, 
olgu see siis kutseharidus või ülikooliharidus.

Õppimisvõimaluste puhul on oluline, et Sul oleks ettekujutus õpitavast erialast. Erinevad spetsialistid 
(näiteks kooli õppenõustajad või töötukassa karjäärispetsialistid) saavad  tutvustada Sulle erinevaid 
võimalusi, kuid Sina otsustad, milline tee valida. Juhul, kui Sa tead, et tahad õppida, aga ei ole kindel, mida 
õppida, aitavad spetsialistid  leida just Sulle sobiva eriala. Selleks, et leida just endale sobiv ja huvipakkuv 
eriala, pöördu kindlasti kooli vastavate spetsialistide poole, kes aitavad Sind eriala tutvustamisel.

Tutvu ka Noorte Tugila tegemistega. Tugila annab informatsiooni hariduse ja koolituskursuste teemal: 
https://tugila.ee/haridus/

Pane tähele! 

 – SEB Heategevusfond annab samuti õpingute toetamiseks stipendiume. 

 – sa archimedes jagab just asendushooldusel elanud noortele stipendiume (stipendiumi nimi on 
asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendium). stipendiumi saab 
taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning 
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes. vaata täpsemalt: http://haridus.archimedes.ee/
asenduskodulaste-korgharidusstipendium

 – sa eesti lastefond annab kord aastas asendushooldusel elavale noorele stipendiumi:  
http://elf.ee/meist/meie-varasemad-tegutsemised/stipendium-lastekodulastele-ja-orbudele/

 – majanduslikumalt raskemas seisus olevatel üliõpilastel on võimalik kõrgkoolis õppides taotleda 
vajaduspõhist õppetoetust: https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus. 

 – siin rajaleidja lehel on infot, kuidas õpingute ajal toime tulla ja rahastada oma õpinguid, kui õpid 
gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkoolis: http://www.rajaleidja.ee/finantstoetused-4/

 – lisaks jagavad kõrgkoolid vajaduspõhist eritoetust. selle taotlemiseks pöördu oma kõrgkooli poole.

uuri ka neid võimalusi!

Kutsekoolis õppivale noorele: kutseõppeasutuses õppija saab taotleda õppetoetust kohalikust omavalitsusest 
(küsi koolist täpsemaid juhiseid). lisaks on koolil võimalik toetada majanduslikes raskustes olevaid õppijaid 
eritoetuste fondist ning maksta õpilaskodu tasu toetust, ühiselamus elavale ning iga päev kooli ja koju sõitvale 
õppijale kompenseeritakse osaliselt transpordiga seotud kulud, põhihariduse baasil õppijad saavad taotleda 
koolilõunatoetust. Kutsekoolid ning erinevad asutused ja institutsioonid pakuvad oma õpilastele erinevaid 
stipendiume. 

https://tugila.ee/haridus/
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Kõrg- ja kutseharidust omandavale noorele: kõrg- ja kutsekoolis õppijal on võimalik õpingute rahastamiseks 
taotleda riiklikku õppelaenu või kandideerida erinevatele stipendiumidele ja õppetoetustele. riiklik õppelaen 
aitab üliõpilasel kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega eestis või välismaal. tuleb aga meeles pidada, et 
õppelaenu tuleb üks hetk ka tagastada! https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen

alates 2013/2014. õppeaastast saavad kõrgkooli sisseastunud üliõpilased taotleda vajaduspõhist õppetoetust 
(toetuse suurus vastavalt perekonna keskmisele sissetulekule) ning vajaduspõhist eritoetust 135 eurot ja 
tulemusstipendiumi 100 eurot kuus. 
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töö otsImIne ja töötamIne

töötamise alustamine on põnev ja huvitav, samas väga vastutusrikas samm. noored ise on öelnud, et neile oli 
eduka töötamise alustamisel kõige rohkem abi juba varasemast töökogemusest. eestis tegutseb selline lahe 
tööpakkumiste veebileht: https://goworkabit.com

 – Kui oled alla 18 aastane ja õpid, samal ajal aga soovid oma töökogemust suurendada või kui oled täisealine 
ja õpid ning soovid töötada, siis oluline on läbi mõelda, kuidas oma kooli- ja tööelu ühildada ning kuidas 
kõigega toime tulla. Kui oled jõudnud otsusele, et kooli kõrvalt või koolivaheajal tööl käimine on Sulle hea ja 
oluline, siis tuleb veel läbi mõelda, milline on Sulle sobiv töö ning Sulle sobivad võimalused töö tegemiseks.  

Iseseisvat elu juba alustanud noored tõid välja, et neid aitasid esimese töö leidmisega nende lähedased, 
sõbrad ning perevanemad, näiteks korrektse CV koostamisel ning tööintervjuuks ettevalmistamisel. Vaa-
ta ringi, äkki on Sinu elukohas olemas juba praegu toredaid ja huvitavaid töökohti!

 – Kui Sa ei õpi ja soovid asuda tööle, siis on samuti vajalik läbi mõelda mitmed töötamisega seotud küsimused, 
et kõigega toime tulla (näiteks millist tööd sulle meeldiks teha? millised on sinu tugevad küljed? kuidas 
võiksid tööd leida? kuidas saab sinu tugivõrgustik sind toetada?). töölkäimisel tuleb kasuks see, kui sul 
on varasem töö tegemise kogemus, näiteks oled töötanud suvel aiandis või õpilaslaagris. Kuid samas ära ka 
üleliia muretse, kunagi on ikka esimene kord tööga alustada.

Kui Sul on juba olemas ettekujutus, mis tööd Sulle meeldiks teha, siis hea võimalus kogemuse saamiseks 
on minna seda tööd tegeva inimese töövarjuks – olla terve päeva tema “vari” tööl. Tihti korraldatakse 
juba koolis lahedaid töövarju-päevi! 

On väga oluline, et teaksid tööle asumisel oma õigusi. Mitte keegi ei tohi Sind diskrimineerida või alandavalt 
kohelda. Korralikult töötades on Sulle tagatud kindlad õigused. Oluline on, et Sul oleks sõlmitud kirjalik 
tööleping, mille alusel saad ametlikult töötasu. See on tähtis selleks, et tööandja maksaks Sinu eest riigile 
vajalikud maksud ja Sina saaksid seetõttu omale ravikindlustuse ning muud ettenähtud hüved. Kindlasti on 
oluline teada, et brutopalk on palk koos tulumaksu ja mõnede teiste maksudega, netopalk on see rahasum-
ma, mis pärast maksude mahaarvestamist Sulle puhtalt kätte jääb. 

Alaealiste töö puhul kehtivad konkreetsed üldpõhimõtted - vaata need kindlasti üle! loe soovi korral lisaks 
siit: http://tooelu.ee/et/uudised/1223/alaealiste-tootamise-nouded#

 – vaata siit, kuidas Youtüübid  läksid tööle: https://www.youtube.com/watch?v=YdT2OfE1O18

 – tudengiveebi lehelt leiad kasulikku infot enda tundmaõppimiseks, töömaailma sisenemiseks, samuti 
nippe ja artikleid kõrgkoolis õppimise teemal: https://www.test.tudengiveeb.ut.ee/
et/esileht/toeoeturule-sisenemine2/28-eneseanalueues-kuidas-korgkoolis-edukas-
olla/169-eneseanalueues-iseenda-tundmaoppimine-2

 – alaealistele sobiv töö. loe soovi korral lisaks siit: http://www.tooelu.ee/et/
tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-pean-teadma-
toosuhetest/sobiva-too-valimine

http://tooelu.ee/et/uudised/1223/alaealiste-tootamise-nouded
http://http://www.tooelu.ee/et/tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/sobiva-too-valimine
http://http://www.tooelu.ee/et/tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/sobiva-too-valimine
http://http://www.tooelu.ee/et/tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/sobiva-too-valimine
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mIda arvestada, KuI plaanId 
ajateenIstusse mIneKut

Kindlasti tasub tulevikuplaane tehes mõelda, millal (kas pärast gümnaasiumi, järgnevate õpingute ajal, pä-
rast kutse- või kõrghariduse omandamist) läbida ajateenistus, mis on 18–27-aastastele noormeestele kohus-
tuslik ning 18–27-aastased vähemalt põhiharidusega naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. 

Paljud ajateenistuse läbinud noored hindavad saadud kogemust kõrgelt. Siiski tasub enne ajateenistusse 
minekut mõned asjad enda elus läbi mõelda ja neid kellegagi koos arutada, näiteks lastekaitse- või sotsiaal-
töötajaga.

 – Mis saab elukohast?  Kui sul on üüritud eluase, siis kas ajateenistuse ajaks pead selle üüritud eluaseme ära 
andma? Kui jah, siis milline on koht, kus saad oma isiklikke asju hoida. samuti on oluline läbi mõelda, et 
kas ajateenistuselt naastes on elukoht olemas. täpsemalt saab aidata sul elukohaga seonduva läbi mõelda 
kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.

 – Milline on rahaline toetus? ajateenijale makstakse igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub 
ajateenistuskohta, kuni ajateenistuse lõppemiseni. vaata toetuse suurust ja muud  infot siin: http://www.
mil.ee/et/ajateenistus/sotsiaalsed-garantiid

 – Kas töökoht säilib? ajateenistuse ajaks tööleping või teenistussuhe peatatakse. pärast ajateenistust on 
tööandjal kohustus võimaldada sulle asuda endisele töökohale.

 – Kas õppekoht säilib? ajateenistuse ajaks säilib õppeasutuses (rakenduskoolis või ülikoolis) õpingukoht, 
kui taotleda akadeemilist puhkust. täpsemat infot saab sulle anda õppeasutuse õppenõustaja.

 – Mis saab kehtivatest lepingutest ja maksudest? oluline on, et mõtled, millised on sul kehtivad lepingud ja 
kohustused. Ilmselt on hea, kui peatad kehtivad lepingud ajateenistuses viibimise ajaks.

Kui suundud tööellu, siis on hea on tutvuda “noore töötaja meelespeaga”: 

 – tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noor-voi-alaealine-tootaja/Mida-ma-pean-
teadma-toosuhetest/Noore-tootaja-meelespea

 – noorte tugila programm 15–26-aastastele noortele, kus noorsootöötajad aitavad 
noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. 
noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist 
soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni 
pool aastat, vt lisa: www.tugila.ee

http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sotsiaalsed-garantiid
http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sotsiaalsed-garantiid
http://tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noor-voi-alaealine-tootaja/Mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/Noore-tootaja-meelespea
http://tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noor-voi-alaealine-tootaja/Mida-ma-pean-teadma-toosuhetest/Noore-tootaja-meelespea
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suhted

NB! Kõik noored, kellega konsulteerisime, ütlesid, et kõige suuremat tuge on nad raskuste korral saanud 
just lähedastelt – perevanemad, sõbrad, perekonnaliikmed jt.

Selleks, et olla tegus, rahulolev ja õnnelik, vajavad inimesed üldiselt enda ümber teisi inimesi, kes toetavad 
ning kellega on hea, soe tunne ja huvitav koos olla. Nendeks teisteks inimesteks Sinu jaoks võivad olla Sinu 
perevanemad, Sinu enda päritoluperekonna liikmed, näiteks õed, vennad, vanemad ja teised sugulased, aga 
ka sõbrad, klassikaaslased, naabrid ning tüdruk- või poiss-sõber.

Suhted l ähedaStega

Sinu perekond ja sugulased võivad Sind võimalusel ja Sinu soovi korral iseseisvumisel aidata. Kui Sul on 
säilinud kontakt oma päritoluperekonnaga, peaksid/võiksid Sinu iseseisvumist korraldavad lastekaitse- või 
sotsiaaltöötaja Sinu iseseisvumise sammudest ka neid teavitada, et saaksite koos Sinu tulevast elu veelgi pa-
remini planeerida. Sul on õigus jätkata suhtlemist oma perevanematega, laste ja noortega ja teistega, kellega 
asendushoolduse ajal sõbraks said! On väga oluline ning loomulik, et Sul säiliksid Sinu jaoks olulised suhted.

paariSuhe

Kindel ja terve suhe põhineb vastastikusel austusel, usaldusel ja koostööl – just nii, et mõlemad osapooled 
tunnevad end hästi, mõnusalt ja turvaliselt. Sellises suhtes saavad partnerid omavahel kõigest rääkida, jaga-
da oma muresid ja rõõme.

Suhtes olles on kahe inimese vahel enamasti suur lähedus. Lähedus, mis tähendab seda, et mõlemad soovi-
vad olla selles suhtes ja jagada teineteisega armastust, hellitusi, kallistusi ning mõlemad osapooled tunnevad 
end hästi. 

väga ausalt on naise ja mehe paarisuhtest räägitud “naine ja mees, paarist pereks” videos.  
vaata järgi: http://www.sinamina.ee/e-koolitused/koolitused/koolitus/?sid=1 

Inimeste erinevad kogemused ja harjumused võivad tihti olla suhtes arusaamatuste põhjuseks, kuid vahel ka 
tõsise ohu märgiks! Ohumärgid võivad ilmneda siis, kui tunned end suhtes halvasti või pead käituma viisil 
või tegema midagi, mida Sa ei soovi. 

näitekS ei  ole hea märk See:

 – kui üks või teine partner surub peale oma arvamust või hoiakuid

 – kui partner tunneb liigselt huvi teise partneri käikude vastu 

 – kui partner keelab suhelda teisel partneril tema jaoks oluliste inimestega

 – kui suhtes ilmneb vägivald

Probleemide lahendamiseks on kõige õigem omavahel avatult rääkida, rääkida teineteisele oma vajadus-
test ja tunnetest. Nii saab arusaamatused lahendada. Vahel on raske probleemidest kõneleda, tunneme end 
ebakindlalt ja halvasti, arvame, et teeme oma kaaslasele haiget. Sellisel juhul on võimalus pöörduda näiteks 
Noorte Nõustamiskeskusesse, suhtenõustaja või spetsialisti poole, kes abistab lahenduse leidmisel (allikas: 
stardiplats.ee). Pea meeles, et mõlemad vastutavad selle eest, et mõlemal oleks suhtes hea olla!
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NB! Kui Sa tunned, et Sa ei taha enam selles suhtes olla, kuid ei ole kindel, kuidas seda suhet lõpetada, 
siis Eestis on olemas mitmeid organisatsioone, kes saavad Sind abistada. 

 – võid alati helistada Lasteabi telefonil: 116111 või politsei/hädaabi lühinumbril 112

 – naistevastase vägivalla korral saad abi helistades ööpäevaringsele tugitelefonile 1492 või pöördudes 
naiste tugikeskusesse. vaata täpsemaid kontakte: http://www.naisteliin.ee/index.php?id=167

 – naiste tugikeskuste info leiad sotsiaalkindlustusameti lehelt:  
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused

 – anonüümselt saad mure korral teada anda abiksohvrile.ee lehel: https://abiksohvrile.just.ee 
nõu ja abi saab ka ohvriabi kriisitelefonilt 116006 ja www.palunabi.ee lehelt

https://abiksohvrile.just.ee
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perepl aneerimine

Tänapäeva peremudelid on väga mitmekesised. Ei ole oluline, mis soost, rahvusest või kultuuriruumist Sinu 
partner on, kõige tähtsam on teie omavaheline suhe ning armastus. 

Üldiselt peetakse pereplaneerimise all silmas paarisuhtes laste sündi. Kui soovid oma partneriga luua peret, 
siis arutage ja mõelge läbi näiteks järgmised olulised küsimused: 

 – kas olete oma otsuses kindel? 

 – kas teil on olemas kindel elukoht ja kindel sissetulek? 

 – kas olete vanemluseks valmis?

 – mida vanemaks olemine teie jaoks tähendab?

Kui olete partneriga otsustanud elada ühist pereelu ning soovite saada lapsevanemateks, siis mõelge läbi,  
kuidas planeerite korraldada lapse kasvatamist (nt mida teha, kui õppimine on pooleli) ning kes saab olla 
teile toeks, kui peate tulema toime raskustega (nt magamata ööd, lapse haigestumine). 

pereplaneerimine on väga oluline samm inimese elus. Konsulteeri ning küsi nõu spetsialistidelt, näiteks 
perearstilt, naistearstilt, meestearstilt! Konsulteerimiseks pöördu julgelt (näiteks kui tahaksid rohkem infot 
seksuaalsusest, rasedusest, rasestumisvastastest vahenditest jm) noorte nõustamiskeskusesse, mille kontaktid 
leiad siit: https://www.amor.ee/NNK_kontaktid

uurige kindlasti, millised on nii riiklikud kui ka teie elukohajärgse kohaliku omavalitsuse perede toetamise 
võimalused. riiklikest perehüvitistest saad rohkem infot järgmiselt lehelt:  
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid
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3. 
mIs on jÄrelhooldus  

ja Kellele on see mõeldud?
Võib-olla oled Sa kuulnud järelhooldusest ka varem, kuid mida see tähendab? 2018. aastast loodud järel-
hoolduse süsteemi järgi on ette nähtud kindlad reeglid/sammud, millest peavad Sinu eest hoolitsevad täis-
kasvanud kinni pidama ja millest pead Sa ise teadlik olema. 

millekS järelho olduSteenuS?

Igal lapsel on vaja pidevat hoolitsust ja järelevalvet. Vanemaks saades suudab inimene järjest rohkem ise-
seisvalt hakkama saada, kuid samas on siiski vaja teatud toetust üleminekul lapseeast täielikult iseseisvasse 
täiskasvanuellu. Täisealisena ei vaja Sa ilmselt enam, et keegi Sinu eest ööpäevaringselt hoolitseks. Samas 
on võib-olla raske järsult täielikult omal käel elama asuda. Järelhooldusteenus ongi mõeldud selleks, et sel 
eluetapil, kui oled saanud täisealiseks, oleks Sul võimalus küll elada osaliselt iseseisvalt, kuid saada siiski veel 
Sulle vajalikku tuge. Seejuures on väga tähtis, et järelhooldusteenus oleks korraldatud nii, nagu on just Sulle 
kõige sobivam. 

Järelhooldusteenus on loodud ka selleks, et toetada Sinu järjepidevat õppimist. On tähtis, et saaksid õppida 
nii kaua, kui on Sinu jaoks õige ja vajalik. Kui soovid jätkata õppimist, ei pea Sa muretsema, kuidas end 
õpingute ajal ülal pidada, sest järelhooldusteenusega toetab Sind osaliselt kohalik omavalitsus.

kellele on järelho olduSteenuS mõeldud?

Sul on õigus järelhooldusteenusele, kui Sa oled kasvanud asenduskodus, perekodus või hooldusperes ning 
jätkad pärast täisealiseks saamist õpinguid. Kohalik omavalitsus pakub Sulle järelhooldusteenust seni kuni 
Sa jätkad õppimist. Kui Sa saad 25-aastaseks, siis järelhooldusteenus lõpeb ning alustad täiesti iseseisvat 
elu. 

Kui Sa õppimist ei jätka, ei ole kohalikul omavalitsusel kohustust Sulle järelhooldusteenust osutada, 
kuid ta võib seda siiski teha, kuni Sa saad 21-aastaseks.  Samuti, kui Sa oled elanud eestkosteperes, siis ei 
ole küll kohalikul omavalitsusel kohustust Sulle järelhooldusteenust osutada, kuid ta võib seda teha Sinu 
21-aastaseks saamiseni. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja arutab koos Sinuga läbi, kuidas Sinu elu-
korraldus pärast asendushooldusteenuse või eestkoste lõppemist peaks kujunema ning kui jõuate sellise 
kokkuleppeni, võib KOV osutada Sulle ka järelhooldusteenust. 
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Asenduskodu Perekodu Hoolduspere Eestkostepere

Jätkad 
õppimist 
täisealisena

Sul on õigus saada  
järelhooldus-
teenust

Sul on õigus saada  
järelhooldus-
teenust

Sul on õigus saada  
järelhooldus-
teenust

Sul on võimalus saada 
järelhooldusteenust 
kokkuleppel kohaliku 
omavalitsusega

Ei jätka õppi-
mist täiseali-
sena

Sul on võimalus 
saada järelhooldus-
teenust 
kokkuleppel 
kohaliku 
omavalitsusega

Sul on võimalus 
saada järelhooldus-
teenust 
kokkuleppel 
kohaliku 
omavalitsusega

Sul on võimalus 
saada järelhooldus-
teenust 
kokkuleppel 
kohaliku 
omavalitsusega

Sul on võimalus saada 
järelhooldusteenust 
kokkuleppel kohaliku 
omavalitsusega

miS on järelho olduSteenuSe SiSu?

Järelhooldusteenust korraldab kohalik omavalitsus (linn või vald). Järelhooldusteenus tähendab, et kohalik 
omavalitsus tagab Sulle:

 – sobiva eluaseme

 – sinu isiklike kulude katmiseks mõeldud toetuse vähemalt 240 euro ulatuses kuus

 – muud toetused ja teenused, mida sa vajad

Räägi julgesti oma lastekaitsetöötajaga juba aegsasti oma plaanidest, küsimustest, soovidest oma edasise 
elu osas. Ühise arutelu tulemusena pannakse juhtumiplaani kirja, milline täpselt on Sinu vajadus järel-
hoolduse osas. 

Pane tähele! Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mida koostab Sinu jaoks ja Sinuga koos Sinu laste-
kaitse- või sotsiaaltöötaja. Juhtumiplaanis on kirjas Sinu elu puudutavad asjad, näiteks Sinu perekonna 
olukord, Sinu tervis, Sinu õpingud ja edusammud, Sinu mured, Sinu huvid ja eesmärgid. Täisealisena 
kirjutad ka Sina ise juhtumiplaanile alla, mis aga tähendab, et pead kinni pidama kokkulepitust! Vähe-
malt üks kord aastas peab lastekaitse- või sotsiaaltöötaja Sinuga koos juhtumiplaani üle vaatama!

elukoht

Järelhooldusteenuse raames peab kohalik omavalitsus tagama Sulle sobiva elukoha. Eluase peab olema selli-
ne, mis toetab Sinu õpinguplaane ning iseseisvat toimetulekut.

Erinevatest elukohavariantidest on kirjutatud eespool peatükis „Elukoht“. Ka järelhooldusteenusel olles võib 
sinu elukohaks olla ükskõik milline võimalus, kui see on Sulle sobiv ning olete kohaliku omavalitsuse laste-
kaitse- või sotsiaaltöötajaga selles kokku leppinud. 

Ka järelhooldusteenusel olles võid Sa elada näiteks üürikorteris või oma isiklikus korteris. See võib olla hea 
valik, et saaksid rahulikult stabiilses keskkonnas elada ning keskenduda õpingutele. Võibolla tuleb natuke 
vaeva näha, et leida selline üürikodu, mis vastaks Sinu vajadustele ning mille kulutused oleksid ka jõukoha-
sed, kuid siin saab omavalitsus Sulle abiks olla. 

Kohalik omavalitsus võib pakkuda sulle sotsiaalkorterit, mis on põhimõtteliselt nagu üürikorter, kuid mil-
lega seotud kulud on sageli madalamad. Kui selle asukoht ning tingimused Sulle sobivad, võib see olla ise-
seisva elu alustamiseks hea võimalus. Kui aga leiad, et mingil põhjusel on see Sulle ebameeldiv, räägi sellest 
lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga, ehk saad ka ise välja pakkuda mõne teise võimaluse.
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Kui Sinu jaoks on see kõige sobivam, saad jätkata elamist asenduskodu, perekodu või hoolduspere või eest-
kostepere juures. Sageli ei ole asenduskodus või perekodus jätkamine kõige mugavam seetõttu, et Sa ei vaja 
ehk enam selliseid reegleid, nagu seal kehtivad, vaid tahaksid ja suudaksid oma elu rohkem ise korraldada 
ning enda eest rohkem ise vastutada. 

Mõne asenduskodu juures on eraldi noortekodu, noortepere vms, kus elavad täisealised või peagi täiseali-
seks saavad noored ning elukorraldus on mõnevõrra iseseisvam ning järelevalve ja hoolitsemine väiksem 
kui laste puhul. 

Koostöös oma perevanema ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga saate läbi arutada, milline on Sinu 
jaoks kõige sobivam elukorraldus, et Sa saaksid järelhooldusteenuse jooksul keskenduda õpingutele ning 
harjuda iseseisva eluga. Kohalik omavalitsus on kohustatud Sulle eluaseme tagama, kuid see tähendab tema 
jaoks ka rahalisi väljaminekuid, millel võivad olla piirid. Ära heitu, kui Sulle ei pakuta kohe sellist eluaset, 
millest oled unistanud. Räägi julgelt lastekaitsetöötajaga oma plaanidest ja eesmärkidest ning põhjenda oma 
soove ja vajadusi. Ühiselt arutledes saate jõuda sobiva kokkuleppeni. 

Riik annab kohalikule omavalitsusele järelhooldusteenuse jaoks rahalised vahendid. Samas on ette nähtud, 
et kui Sul on ka endal sissetulekud (nt mõni riiklik toetus või hüvitis, palk vms), siis panustad ka ise osaliselt 
oma elukorraldusse (nt eluasemekulude osas). Lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga saate kokku leppida, milli-
ses osas tasud oma eluasemekulud ise ning millises osas toetab Sind kohalik omavalitsus. 

Pea meeles, et elukoha valikul tuleb lähtuda eeskätt Sinu vajadustest. Näiteks kui Sa vajad liikumiseks ratas-
tooli, siis tuleks vaadata sellist elukohta, kus saaksid mugavalt liikuda. Väga tähtis on, et edasine elukoht 
toetab Sinu iseseisvat toimetulekut. Nii palju kui võimalik, pead Sa saama oma elukohas iseseisvalt oma 
elu korraldada. Samas on Sul vajadusel õigus saada oma elu korraldamisel tuge. Väga tähtis on, et tunnek-
sid end oma elukohas turvaliselt. Seega, kui näed, et pakutud elukoht ei ole mitte kuidagi Sinu huvides või 
on ebaturvaline, siis aruta lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga ka teisi võimalusi. Väga oluline on, et elukoht 
oleks Sulle tuttavas ning harjumuspärases keskkonnas (linnas, vallas, kus on Sinu lähedased, sõbrad ja tut-
tavad, Sinu tugivõrgustik).

 – pea meeles, et elukoht peab vastama eluruumile sätestatud nõuetele. näiteks peab elukohas olema sobiv 
siseõhutemperatuur, eluruumis peab olema tagatud vähemalt külma vee saamise võimalus! elukoha 
üürimisel või ostmisel võid alati ostjaga tingida ning proovida hinnast pisut alla saada.

NB! Kui juhtub, et kohalik omavalitsus pakub Sulle esmapilgul kehvas seisus eluruumi, siis aruta seda 
oma lähedaste ja perevanematega, ehk saate koos selle korda teha olemasolevate vahenditega, ning 
saadki endale mõnusa kodu!
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r ahaline toetuS

Et Sa saaksid õppimise ajal igapäevaseid vajalikke kulutusi teha, maksab kohalik omavalitsus Sulle vähemalt 
240 eurot kuus toetust. See on mõeldud sellisteks kuludeks nagu toit, riided, hügieenitarbed, tervisekulud, 
vabaajakulud jms. Kui Sa saad järelhooldusteenust, on Sul igal juhul õigus seda toetust saada!

muud toetuSed ja teenuSed

Võibolla tunned, et sooviksid enda kõrvale inimest, kellelt vajadusel nõu küsida või kes juhendaks selliste 
teemadega, millega Sa ei ole harjunud kokku puutuma. Sel juhul on Sul võimalik saada endale tugiisik. Ko-
halik omavalitsus saab Sulle tugiisiku leida või leppida kokku mõne Sulle juba tuttava ja lähedase inimesega, 
et ta saaks olla Sulle jätkuvalt toeks. Mõtle, kas sooviksid küsida nõu mõne tuttava inimese käest, keda usal-
dad või sooviksid enda kõrvale uut asjalikku inimest. Kui lähed õppima teise linna, vajad ehk kedagi uut, 
kes Sulle seal olulisi kohti tutvustaks. Räägi oma perevanemale ja lastekaitsetöötajale, millist inimest enda 
kõrvale vajaksid ning ta saab Sulle sobiva inimese leida. 
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Kohalikul omavalitsusel võib olla veel toetuseid või teenuseid, millest Sul võib kasu olla. Kui Sul on küsimusi 
ja muresid, ning tunned, et vajaksid mõnes eluvaldkonnas rohkem tuge, räägi sellest julgesti oma sotsiaal- 
või lastekaitsetöötajaga, kellega koos oma edasist elu planeerid. 

mill al algab järelho olduSteenuS?

Sa ei pea minema järelhooldusteenusele kohe täisealiseks saades. Kui Sa jätkad õppimist, on Sul õigus jätkata 
senise elukorraldusega (nt asenduskodus, perekodus, hooldusperes elamine) kuni selle õppeaasta lõpuni, 
mil Sa saad 19-aastaseks.  

Näiteks: Elad asenduskodus, said 18-aastaseks kevadel 2018 ning jätad õpinguid kutsekoolis, kus nominaalne 
õppeaeg lõpeb 2020. a kevadel. Õppeaasta lõpuks arvestatakse 31. august. Seega on Sul õigus jätkata senisel 
teenusel kuni 31.08.2019. Seejärel on Sul õigus saada järelhooldusteenust kuni õpingute lõpetamiseni 2020. a 
kevadel. 

Samas, kui Sa soovid asuda järelhooldusteenusel elama juba varem, kui see tähtaeg saabub, siis on see või-
malus olemas (kui oled täisealine ja õpid). Tähtis on, et see oleks Sinu enda soov ning oled valmis jätkama 
elu iseseisvamalt kui seni. 

Kui Sa õpingud katkestad, siis lõpeb ka Sinu õigus järelhooldusteenusele. Kui selline olukord tekib, ei tohiks 
Sa seda oma perevanema või sotsiaaltöötaja eest varjata, sest mida varem Sa oma muredest märku annad, 
seda lihtsam on võimalik Sinu edasist elu planeerida ja Sind abistada.

miS Saab,  kui mul ei  ole õiguSt järelho olduSele?

Isegi kui Sa õpinguid ei jätka ning kohalikul omavalitsusel ei ole otsest kohustust pakkuda Sulle järelhool-
dusteenust, on Sul õigus küsida tuge ning saada Sinu toimetulekut toetavaid teenuseid ja toetuseid. Räägi 
sellest oma perevanema ning lastekaitsetöötajaga. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja arutab koos Si-
nuga Sinu edasisi plaane juba enne kui Sa täisealiseks saad, tema aitab Sul ka läbi mõelda eluaseme ja töö 
leidmise teemad ning vajadusel korraldab sulle toetavaid teenuseid. 

Kohalikul omavalitsusel on kohustus ja võimalus toetada inimesi, kes vajavad oma elu korraldamisel tuge. 
Selleks on olemas nii erinevad teenused (nt tugiisikuteenus, eluruumi tagamine) kui rahalised toetused (nt 
toimetulekutoetus, toetused transpordile või koolitoidule). Kui oled asunud omal käel elama, kuid Sul on 
iseseisvalt toime tulla keeruline, pöördu oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole ning küsi nõu.

NB! Kui Sa tunned, et Sind ei kohelda õiglaselt või teistega võrdselt, siis on Sul alati õigus pöörduda 
Õiguskantsleri poole: info@oiguskantsler.ee; (+372 6938404)

Kõik, kes toetavad Sinu iseseisvumist ja elluastumist (näiteks perevanem, lastekaitsetöötaja, õde või vend, 
Sinu bioloogiline vanem, parim sõber) peaksid Sind julgustama ja innustama. Ja muidugi ka Sina ise pead 
olema tugev ning seadma iseendale eesmärke ja siis nende eesmärkide nimel tegutsema. Loodetavasti 
käesolev infojuhis pakkus kindlust iseseisvumisel ning ideid eesmärkide seadmiseks ja edasiste sammude 
astumiseks.



34


	_GoBack
	5

