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SISSEJUHATUS
Päritoluperest eraldatud laste ja noorte igakülgne areng, nende iseseisvumine ja ettevalmistus
iseseisvaks eluks on asendushoolduse üks oluline eesmärk. Asendushooldusel sirguvate
noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks ning järelhoolduse tõhustamine oli üks eesmärke,
millele ka 2014. aastal valmis saanud „Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika
roheline raamat“1 keskendus. Terviklikku ja põhjalikku andmestikku asendushooldusel
kasvanud noorte edasise toimetuleku kohta ei ole. Siiski lubavad olemasolevad
uuringutulemused hinnata, et nagu mujal maailmas, nii ka Eestis ohustab asendushoolduselt
iseseisvasse ellu astuvaid noori erinevate tegurite tõttu tervikuna suurem sotsiaalse tõrjutuse
risk kui nende eakaaslasi, kes on üles kasvanud päritoluperekonnas.2 Peale rohelise raamatu
on Vabariigi Valitsus 2011. aastal heaks kiitnud „Laste ja perede arengukava 2012–2020“.
Arengukava rõhutab muu hulgas põhimõtet, et iga laps on väärtus ning kõigile lastele,
olenemata kasvukeskkonnast, tuleb tagada võrdsed õigused ja võimalused.3 Nii on laste ja
perede arengukava kooskõlas lapse õiguste konventsiooniga, mille sissejuhatuses on
rõhutatud, et iga laps on väärtus ning laps tuleb põhjalikult ette valmistada iseseisvaks eluks
ühiskonnas4.
Vajadus juhendmaterjali järele tuleneb sellest, et asendushooldusel sirguvate noorte
iseseisvumise ja elluastumise toetamisel kasutatakse praktikas erinevaid mõisteid ja
põhimõtteid. Ühtlasi ei mõisteta üheselt vajaduste hindamise ning juhtumikorraldusliku
planeerimise sisulist tähendust asendushooldusel iseseisvuva noore toetamisel. Samuti
tuleneb juhendmaterjali vajalikkus muudatustest asendushoolduse korralduses ja
õigusaktides. 2018. aasta alguses jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste
muudatustega muudeti senist asendushoolduse korraldust. Varasema asenduskoduteenuse
ning perekonnas hooldamise baasil sätestati asendushooldusteenus, mida osutatakse
asendus- või perekodus või hooldusperes. Uue teenusena loodi järelhooldusteenus. Siinjuures
on kohalikul omavalitsusel ulatuslik otsustusõigus noorele järelhooldusteenuse osutamisel, sh
teenuse sisu ning maksumuse kujundamisel. Samas napib kohalikel omavalitsustel praegu
järelhooldusteenuse osutamise väljakujunenud praktikaid.
Asendushoolduse korralduse muudatused langesid kokku haldusreformiga, mille käigus
enamik omavalitsusi ühines, ning maavalitsuste reformiga, millega mitmed maavalitsuste
üleanded läksid üle omavalitsustele. Seega, uue teenuse rakendamise teeb keerulisemaks
asjaolu, et samal ajal tuleb omavalitsustel luua ja käivitada uued struktuurid ja praktikad
ühinenud omavalitsuste juhtimiseks. Nii ei saa alahinnata raskusi, millega kohalike
omavalitsuste juhid ja spetsialistid silmitsi seisavad. Tuleb pakkuda kvaliteetseid,
nõuetekohaseid ja isikukeskseid teenuseid, sh asendushooldus- ja järelhooldusteenust. Samas
on tarvis arendada praktikaid, et need vastaksid laste ja noore vajadustele ning oleksid
tulemuslikud, kulutõhusad ja põhineksid parimal tõendusel. Loodetavasti ei ole need
1

Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat 2014. Tallinn: EV Sotsiaalministeerium.
Loe soovi korral uurringutulemustest: Osila, L., Turk, P., Piirits, M., Biin, H., Masso, M., Anniste, K. 2016.
Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring. Uuringuraport. [Young people in leaving care]. Tallinn:
Poliitikauuringute Keskus Praxis. http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/05/Asendushoolduseltelluastuvad-noored-lopparuanne.pdf.
3
Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond. Laste ja perede arengukava 2012–2020 (2011). Tallinn: EV
Sotsiaalministeerium.
4
Lapse õiguste konventsioon 1991. Riigi Teataja II 1996, 16, 56.
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katsumused kaugeltki ületamatud ning kvaliteetne, nõuetekohane ja isikukeskne lähenemine
teenuste osutamisel on standard, mida iga kohalik omavalitsus suudab saavutada ja hoida,
toetades asendushooldusel iseseisvuvat noort.
Käesolev juhend on mõeldud kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele ning
valdkonna arendajatele kohalikes omavalitsustes (praktikutele). Juhendi eesmärk on eeskätt
edendada lapse õigustel ja vajadustel põhinevat iseseisvaks eluks ettevalmistamist ning
(pool)iseseisva elukorralduse planeerimist ja järelhoolduse korraldamist. Siinjuures on
eesmärk ühelt poolt aidata praktikutel lahti mõtestada enda töö asendushooldusel sirguvate
noorte iseseisvumise toetamise, (pool)iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse planeerimise
ja korraldamise vaatenurgast, teisalt aidata kaasa parimate praktikate kujunemisele
asendushooldusel iseseisvuvate noorte toetamisel.
Juhendmaterjali koostamisel on aluseks võetud lapse õiguste konventsioon (1991)5 ja ÜRO
asendushoolduse juhised (2010)6. Pärast lapse õiguste konventsiooni jõustumist on lapse
õiguste kaitse muutunud tähtsaks ülesandeks. Just päritoluperest eraldatud ning
asendushooldusel sirguvate laste õiguste kaitsmiseks on ühtlasema kvaliteediga teenuste
pakkumiseks välja töötatud erinevaid põhimõtteid ja juhiseid. Üks olulisem juhis on eespool
nimetatud ÜRO laste asendushoolduse juhised. Käesolevas juhendmaterjalis on tähelepanu
pööratud just nendele rahvusvahelise juhise põhimõtetele, mis käsitlevad noorte üleminekut
lapsepõlvest täiskasvanuellu (ingl leaving care, § 131–136).
Juhendmaterjalis on lähtutud rahvusvahelisest kogemusest ja asendushooldusel iseseisvuvate
noorte vajaduste tõlgendamise teoreetilistest seisukohtadest. Siin on viiteid autorite
seisukohtale.
Ühtlasi on juhendmaterjali koostamisel arvestatud Eestis korraldatud uuringute tulemusi,
eeskätt 2016. aastal Praxise korraldatud asendushoolduselt elluastuvate noorte uuringu
järeldusi ja soovitusi. Arvesse on võetud ka poliitikasuuniseid, ennekõike dokumendis
„Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat“ (2014)7 välja
toodud järeldusi ja suuniseid, ka „Laste ja perede arengukava 2012–2020“. Samuti on
kasutatud juhendeid „Suunised praktikutele: asendushoolduselt lahkumine ja järelhooldus“
(2011)8 ja „Prepare for Leaving Care. Practice Guidance“ (2017)9. Viimati mainitud
juhendmaterjali põhjal on peagi valmimas ka eestikeelne käsiraamat. Loodetavasti pakub
käesolev juhend koos valmiva käsiraamatuga praktikutele tõhusat tuge.
Käesolev juhendmaterjal on üks kolmest juhendist mille Tallinna Ülikooli projektimeeskond
koostöös Sotsiaalkindlustusametiga välja töötas. Need juhendid on mõeldud kohalikele
omavalitsustele (käesolev juhendmaterjal), asendus- ja järelhooldusteenuse osutajatele ning
noortele. Noorte iseseisvumist ja elluastumist ning (pool)iseseisva elukorralduse planeerimist
ja järelhooldust on neis juhendites käsitletud mõnevõrra erineva rõhuasetusega, olenevalt
5

Lapse õiguste konventsioon 1991. Riigi Teataja II 1996, 16, 56.

6

Mitteametlik tõlge: https://www.sos-lastekyla.ee/wp-content/uploads/2014/03/--RO-laste-asendushoolduse-juhisedfinal.pdf.
7 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Asendushooldus/ah_rr_dets_2014.pdf
8 https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Lapsed_ja_pered/Asendushooldus/toolkit_leaving_and_aftercare.pdf
9

Cantwell, N., Gale, C., McGhee, K., Skinner, K. 2017. Prepare for leaving care. Practice Guidance. SOS Children’s
Villages International and CELCIS, Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland, University of
Strathclyde. Publitseerinud SOS Children’s Villages International Austrias.
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just sellest, kes on ühe või teise juhendmaterjali peamine kasutaja ja milline on kasutaja roll
noore iseseisvumise toetamisel.
Käesolev juhendmaterjal koosneb viiest üksteisega seotud osast. Juhend võtab kokku
üldisemad teadmised noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamisest asendushooldusel ning
järelhooldusest. Juhendis on läbivalt tähelepanu all see, kuidas noore teekonda
asendushoolduselt iseseisvasse ellu tõhusalt toetada. Juhendmaterjali kasutaja saab ülevaate
olulisematest põhimõtetest ning vajaduste hindamisest ja juhtumikorralduslikust
planeerimisest Eesti kontekstis. Juhendis on kirjeldatud järelhoolduse eesmärki ja sisu. Samuti
keskendutakse rahastamisega seotud põhimõtete selgitamisele. Ühtlasi on tähelepanu
pööratud spetsiifilisemate vajadustega noorte iseseisvumise toetamisele. Tuuakse näiteid
ning pakutakse soovitusi, abistavaid küsimusi ja ülesandeid, mis kutsuvad kaasa mõtlema.
Juhendmaterjali lisas on välja toodud noorte mõtted, mida konsultatsioonides kuulsime,
samuti noore vajadustel põhineva juhtumiplaani tegevuskava näidisvorm. Pakutud on ka
teemapõhist lisalugemist. Kokkuvõttes: juhend on üles ehitatud teemapõhiselt. Kasutaja võib
sisukorrast üles otsida just temale huvipakkuva teema ja seda lugeda.
Loodetavasti leiab juhendi kasutaja seoseid teooria ja praktika vahel ning infot erinevate
võimaluste kohta. On suur soov, et juhendmaterjal pakuks praktikutele inspiratsiooni
igapäevatöö tõhustamiseks.

JUHENDIS KASUTATAVAD MÕISTED
Teatud mõisteid kasutatakse juhendmaterjalis korduvalt, mistõttu need vajavad täpsemat
selgitust. Need mõisted on järgmised:
Asendushooldus: lapse hooldamine ja kasvatamine väljaspool tema bioloogilist perekonda:
lapse paigutamine eestkostja perekonda või asendushooldusteenusele suunamine
(hoolduspere, perekodu, asenduskodu) ning lapsendamine. Asendushooldus peab olema lapse
parimates huvides ja valitud hoolduse vorm vastama individuaalsetele vajadustele („Vanemliku
hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat“, 2014).
Asendushooldusteenus: kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema
põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja
arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks
toimetulekuks täisealisena (sotsiaalhoolekande seaduse § 455 lg 1).
Asendushooldusteenuse
osutaja:
hoolduspere,
perekodu
ja
asenduskodu.
Asendushooldusteenust vahetult osutavad isikud on hoolduspere vanem, perevanem ja
kasvataja (sotsiaalhoolekande seaduse, § 455 lg 2).
Asendushoolduselt ellu astuv noor: käesolevas juhendis käsitletakse asendushoolduselt
iseseisvasse ellu astuvate noortena asendushooldusteenusel olevaid 15-aastaseid ja vanemaid
noori, kes on üle minemas lapsepõlvest iseseisvasse täiskasvanuellu.
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Lastekaitse- ja sotsiaaltöötaja: käesolevas juhendmaterjalis peame lastekaitse- ja
sotsiaaltöötaja all silmas inimest, kes tegeleb lastekaitsetöö ülesannetega kohaliku
omavalitsuse üksuses, sh toetab asendushooldusel iseseisvuvat ja ellu astuvat noort ning teeb
juhtumikorralduslikku tööd.
Perevanem: juhendis on last iga päev kasvatava isiku kohta kasutusel mõiste „perevanem“.
Mõiste hõlmab nii perekodude perevanemaid kui ka kasvatajaid, hooldusperevanemaid ja
eestkostevanemaid.
Perekodu: asendushooldusteenuse osutamine perekodus on teenuse osutamine kuni kolme
perevanemaga peres (sotsiaalhoolekande seaduse § 457 lg 1).
Asenduskodu: asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus on teenuse osutamine
kasvatajatega peres (sotsiaalhoolekande seaduse § 458 lg 1).
Noortekodu: käesolevas juhendis käsitletakse noortekoduna iseseisvuvatele noortele
mõeldud üht võimalikku eluaset, kus noortel on võimalik omandada ja harjutada iseseisvaks
eluks vajalikke oskusi ning saada praktilist ja emotsionaalset tuge.
Asendushoolduspere: asendushooldusperena käsitletakse asendushoolduse erinevaid vorme:
hooldusperet, perekodu-, asenduskodu- või eestkosteperet.
Iseseisvumine: iseseisvumise all on mõeldud suutlikkust toime tulla igapäevaelu tegevustega
ning oskust leida vastuseid elutee kujundamisega seotud küsimustele.
Järelhooldusteenus: kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk
on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise
toetamine (sotsiaalhoolekande seaduse § 4515 lg 1).
Üleminekut toetavad teenused: teenused, mis soodustavad asendushoolduselt iseseisvasse
ellu ülemineku sujuvamaks muutmist ja elluastunud noorte iseseisvat toimetulekut
(asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring, 2016).
Toimetulek: isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevaelus toime
tulla (asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring, 2016).
Juhtumiplaan: dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete
rakendamise tegevuskavast (sotsiaalhoolekande seadus, § 9 lg 2).
Vajaduste hindamine: hindamine tähendab kliendi ja tema keskkonna analüüsimist eri
valdkondades ja ajas. Hindamise eesmärk on välja selgitada, missugused muutused on
vajalikud, millised tegurid võivad olukorda halvendada ja millistele olemasolevatele
ressurssidele on võimalik toetuda soovitud muutuste esilekutsumisel („Juhtumikorralduse
käsiraamat“, 2006). Enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist tuleb lapse
abivajadust hinnata. Lapse abivajadust hindab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik,
kaasates selleks vajaduse korral asjaomase spetsialisti (LasteKS § 28 lg 1). Lastekaitsetöötaja
või lapsega töötav isik peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja lapsevanema või
lasteasutuse, kus laps viibib (LasteKS § 28 lg 3).
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1. NOORE ISESEISVUSE TOETAMISE NING JÄRELHOOLDUSE
PLANEERIMISE JA KORRALDAMISE ALUSPÕHIMÕTTED
Kui laps või noor eraldatakse päritoluperekonnast, siis on vastutavate täiskasvanute ülesanne
tagada, et lapse või noore vajadused oleksid kaetud paremini võrreldes ajaga, mil laps või
noor elas päritoluperekonnas. Ühtlasi tuleb kogu asendushooldusel viibimisel ajal, nii
asendushooldusele paigutamisel kui ka asendushoolduselt lahkumise ja (pool)iseseisva
elukorralduse planeerimisel, kaitsta lapse õiguseid. Eesti on ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste
konventsiooni10. Samuti on mitu rahvusvahelist õigusakti välja töötatud just asendushooldusel
kasvavate laste vajaduste ja õiguste kaitsmiseks, pakkudes suuniseid ja soovitusi kvaliteetse
asendushooldusteenuse korraldamiseks, sh asendushoolduselt lahkumise korraldamiseks (nt
ÜRO asendushoolduse juhised, 2010). Käesoleva juhendi aluseks on hulk põhimõtteid, mis
tagavad lapse ja noore põhiõiguste kaitse, ühtlasi ka asendushooldusel sirguvate noorte
individuaalsete vajaduste katmise. Vajaduste ja õiguste tagamise peamine eesmärk on
toetada asendushooldusel iseseisvuva ja (pool)iseseisvasse ellu suunduva noore maksimaalset
arengupotentsiaali ning tema sirgumist (vastutavatest täiskasvanutest) sõltuvast
lapsest/noorest iseseisvaks kodanikuks. Tuginedes juba nimetatud materjalidele ning ka
laiemalt rahvusvahelisele kirjandusele, esitame käesolevas juhendis noore iseseisvumise ja
elluastumise toetamise ning (pool)iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse planeerimise ja
korraldamise põhimõtted järgmiselt:
kohalik omavalitsus kui hea vastutustundlik vanem
lapse/noore põhiõiguste kaitse
stabiilsus ja terviklikkus.

1.1. Kohaliku omavalitsuse roll
1.1.1. Kohalik omavalitsus lapse eestkostjana
Kui laps eraldatakse päritoluperekonnast, saab kohalik omavalitsus kohtu otsusest tulenevalt
lapse eestkostjaks, kui ei leita füüsilisest isikust eestkostjat. Kohalik omavalitsus vastutab
päritoluperest eraldatud lapse edasise elukoha, lapse kasvatamise ja hooldamise korraldamise
eest. Perekonnaseaduse järgi kuulub kohalikule omavalitsusele lapse isiku- ja
varahooldusõigus kohtu määratud ulatuses.
Lapse tegelik igapäevane hooldaja ja kasvataja võib olla asendushooldusteenuse osutaja
(asendus- või perekodu, hoolduspere), kellele kuulub otsustusõigus lapse tavahooldamise
asjades (PKS § 146 lg 1). Kuid eestkostja ei või panna oma kohustuste täitmist kolmandale
isikule (nt asenduskodule) (PKS § 179 lg 3). Eeltoodust tulenevalt erinevad kohaliku
omavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja roll, ülesanded ja otsustuspädevus lapse
hooldamisel ja kasvatamisel. Lapse seadusliku esindajana vastutab kohalik omavalitsus lapse
heaolu, arengu ja muude põhiõiguste tagamise eest ning peab tegema otsused ja toimingud
10

Lapse õiguste konventsioon 1991. Riigi Teataja II 1996, 16, 56.
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lapsele olulistes ja lapse arengut püsivalt mõjutavates asjades. Neid ülesandeid ei ole
kohalikul omavalitsusel lubatud asendushooldusteenuse osutajale delegeerida.
Asendushooldusteenuse osutaja võib otsustada igapäevaseid küsimusi, mitte lapse või
noore arengut püsivalt mõjutavaid küsimusi. Siiski on lapse või noore põhiõiguste tagamisel
kohaliku omavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja rollid ja tegevus paljuski põimunud.
Seega eeldab lapse õiguste ja heaolu nimel tegutsemine head koostööd, infovahetust ja
suhtlust.
Alljärgnevast tabelist on ülevaatlikult näha, kuidas last või noort puudutavad otsustused ja
tegevused peaksid kohaliku omavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel jaotuma11.
Kohalik omavalitsus: eestkoste

Asendushooldusteenuse osutaja (asenduskodu,
perekodu, hoolduspere): tavahooldus

Lapse/noore arengut püsivalt ja pikaajaliselt
mõjutavad asjaolud

Lapse/noore igapäevaelu asjaolud

Lapse/noore asendushoolduse vormi muutmine

Lapse/noore muutusteks ettevalmistamine

Isikut tõendavate dokumentide ja pangakaartide
taotlemine

ID-kaardi originaali ja teiste dokumentide
koopiate säilitamine

Lapse/noore esindamine kohtueelsetes ja kohtu
menetlustes

Vajaduse korral osalemine nimetatud
menetlustes

Lähedastega12 suhtlemise ja lapse/noore
perekonda lubamine või keelamine

Lähedastega suhtlemise võimaldamine

Sobiva kooli või õppevormi valik

Toetamine igapäevases õppimises, lastevanemate
koosolekul osalemine

Puude raskusastme tuvastamise ja
rehabilitatsiooniteenuste taotlemine

Rehabilitatsiooniteenustel käimise ja vajaduse
korral rehabilitatsioonitegevustes osalemise
korraldamine

Vajaduse korral raviotsuste ülevaatamise
taotlemine

Raviotsuste järgimine

Lapse/noore välismaale mineku lubamine

Lapse/noorega välismaal käimine

Kahjuks ei ole kohalikud omavalitsused endale pandud kohustusi alati täpselt täitnud ja on
seadusvastaselt delegeerinud vastutust asendushooldusteenuse osutajale. Näiteks
11

Tabel pärineb järgmisest artiklist: Margit Sarv 2013. Kohaliku omavalitsuse ja asenduskoduteenuse osutaja roll
asenduskodus elava lapse õiguste tagamisel. Sotsiaaltöö nr 3.
12

Siin ei ole silmas peetud vanemaid, kellega suhtlemise õigust võib piirata üksnes kohus.
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lasteombudsmani 2013.13 aastal korraldatud uuring tõi esile, et praktikas on üsna tihti ette
tulnud olukordi, et kohalik omavalitsus on õigusvastaselt volitanud asenduskodu näiteks
sellisteks toiminguteks nagu puude raskusastme tuvastamine või isikut tõendavate
dokumentide taotlemine. Et eestkostjal säiliks terviklik ülevaade lapse olukorrast ja arengust
ning seeläbi ka võimalus lapse/noore vajadustele vastavalt tema tulevikku planeerida, on
oluline eestkostja kohustuste järjepidev täitmine.
Seadusega on omavalitsusele pandud ka kohustus hinnata perioodiliselt (vähemalt üks kord
aastas) asendushooldusele paigutatud lapse või noore olukorda, tema heaolu ja arengut ning
näha selle põhjal ette vajalikud tegevused lapse individuaalses juhtumiplaanis ja selle juurde
kuuluvas tegevuskavas.

1.1.2. Kohalik omavalitsus kui hea vastutustundlik vanem
Kui laps kasvab koos bioloogiliste vanematega, langevad üldjuhul vanemluse erinevad rollid
kokku. Lapse bioloogilised vanemad on tema vanemad nii bioloogilises, juriidilises kui ka
psühholoogilises mõistes, koos nendest rollidest tulenevate kohustustega. Kui riik sekkub
perekonna igapäevaellu ning lahutab lapse bioloogilistest vanematest, peaks kohalik
omavalitsus juriidilise vanemana kandma hea vastutustundliku vanema rolli. Nii peaks kohalik
omavalitsus toetama iga last ja noort viisil, nagu üks hea vanem toetab oma isiklikku last ja
noort.
Võib öelda, et kohalik omavalitsus ei saa kunagi lapse bioloogilisi vanemaid asendada, kuid ta
saab lapse seadusliku esindajana teha otsuseid lapse arengut püsivalt mõjutavates asjades,
samuti delegeerida vanemlusega kaasnevaid rolle ja vastutust üksikisikutele ja
organisatsioonidele, tagamaks, et kõigil asendushoolduse tingimustes elavatel lastel ja noortel
oleks parim võimalik keskkond positiivseks arenguks, samuti positiivsed suhted
täiskasvanutega. Seega asendushooldusel kasvavate laste ja noorte edukas ettevalmistus
täiskasvanueluks nõuab tõhusat koostööd erinevate osapoolte vahel, sh asendushoolduse
osutajad, KOV-d, tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalteenuseid osutavad organisatsioonid jt. Sellist
koostööd võib nimetada ka ühendatud vanemluseks14.
Nagu iga hea vanem tunneb oma last ning aitab tal planeerida sobivat elukorraldust, lähtudes
lapse vajadustest, peab ka kohalik omavalitsus oma töös lähtuma asendushooldusteenusele
paigutatud laste ja noorte individuaalsetest vajadustest.15 Lapse/noore individuaalseid
vajadusi ja eripärasid tuleb arvestada nii asendushooldusteenuse osutaja valikul, igapäevaelu
13

2013. aasta kevadel valmis õiguskantsleri kantseleis asenduskoduteenuse analüüs. Uuringutulemustega saab
tutvuda, lugedes Margit Sarve artiklit „Kohaliku omavalitsuse ja asenduskoduteenuse osutaja roll asenduskodus
elava lapse õiguste tagamisel”. Sotsiaaltöö nr 3, 2013.
14
Niisugust jagatud vastutusega partnerlust osapoolte vahel nimetatakse ka ühendatud vanemluseks (ingl
corporate parenting). Ühendatud vanemlus on oluline partnerlus osapoolte vahel, kes on kohustatud koostööd
tegema perest eraldatud laste õiguste ja heaolu tagamisel, sh järelhoolduse korraldamisel. Osades riikides,
näiteks Šotimaal, peetakse ühendatud vanemluse põhimõtet niivõrd tähtsaks, et see on sisse kirjutatud isegi
seadusesse, eesmärgiga kindlustada osapoolte koostöö erinevate vanemlike ülesannete täitmisel
asendushooldusel sirguvate laste ja noorte elus. Šotimaal on ühendatud vanemluse põhimõte kirjas järgmises
seaduses: The Children and Young People (Scotland) Act 2014,. Part 9 (Corporate Parenting).
https://www.celcis.org/files/3114/8542/6899/Inform_Briefing_Part_9_2017updated.pdf.
15
Individuaalsetest vajadustest lähtumise olulisust rõhutavad nii laste asendushoolduse juhised (2010) kui ka
asendushoolduse roheline raamat (2014). Tallinn: EV Sotsiaalministeerium.
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korraldamisel (nt huvitegevuse valikul, erivajadustele vastavate teenuste ja vahendite
tagamisel, õpitava eriala valikul) kui ka hiljem järelhooldusteenuse korraldamisel (otsustades,
mil määral on noor valmis iseseisvalt toime tulema ning milles ta vajab endiselt tuge). Et
noore individuaalseid vajadusi tunda, on vaja hoida temaga järjepidevalt kontakti, suhelda
ning tunda huvi tema mõtete, tunnete, plaanide ja eesmärkide vastu.
Ühtlasi, kuna just lapse või noorega iga päev koos elavad täiskasvanud (nt perevanemad,
kasvatajad või hooldusperevanemad) tunnevad last või noort ja tema vajadusi kõige paremini,
siis on väga oluline koostöö just lapsi ja noori iga päev kasvatavate täiskasvanutega.
Kaasates näiteks noore usalduskasvataja aktiivselt aruteludesse ja planeerimisse, saab
lastekaitsetöötaja palju väärtuslikku lisainfot, mida arvestada, kui noorega tema tulevikku
planeeritakse.
Hea vanem annab lapsele võimaluse avastada oma andeid, proovida erinevaid võimalusi oma
kutsumuse leidmiseks, teha vigu ja nendest õppida. Ka asendushooldusel olevatel noortel
tuleb aidata saada uusi võimalusi ja kogemusi, mis inspireerivad ning aitavad neil seada
endale ambitsioonikaid eesmärke. See tähendab laste ja noorte edu tähistamist, kuid ka
tunnistamist, et nad teevad mõnikord vigu ja võivad vajada abi õigele rajale
tagasipöördumiseks. Samuti tähendab see laste ja noorte toetamist, et nad saaksid omandada
oskused ja enesekindluse iseseisvumiseks. Siin on oma roll nii kohalikul omavalitsusel
võimaluste leidmisel, planeerimisel ja toetamisel (sh rahaliselt) kui ka
asendushooldusteenuse osutajal (nt annete ja huvide märkamisel igapäevaelus).
Soovitused
 Oluline on tihe suhtlus ja usalduslik koostöö lapsi ja noori iga päev kasvatavate
täiskasvanutega (perevanematega).
 Kohalikes omavalitsustes on soovitatav KOVi arengu planeerimisel (nt arengukava või
laste ja perede heaolu profiili koostamise käigus) hinnata järelhooldusteenuse
korraldamisega seotud vajadusi ning planeerida vajalikud tegevused ja vahendid selgunud
vajadusi arvesse võttes.
 Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja, kelle ülesanne on toetada asendushooldusel sirguva
noore iseseisvumist ning planeerida (pool)iseseisvat elukorraldust, sh järelhooldust, ning
hinnata noore vajadusi, saab koondada ja analüüsida hindamistega kogunenud
informatsiooni. Nii on lastekaitse- või sotsiaaltöötajal väärtuslik teave noorte vajaduste ja
arusaamade, probleemide ja võimaluste ning vajalike teenuste ja toetuste kohta. See
teave võimaldab tulevikus paremini noore vajaduste kohaselt toetada iseseisvumist ja
elluastumist ning planeerida ja korraldada järelhooldust. Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja
saab tõstatada asendushooldusel sirguvatele noortele olulisi küsimusi KOVi tasandil, et
arendataks edasi noortele mõeldud teenuseid.

„Kas see oleks piisavalt hea minu enda lapsele?“ on küsimus, mida
lastekaitsetöötaja saab küsida, kui eraldab lapse perest ja valib talle sobivat
asendushoolduspere. Ühtlasi on see küsimus, mida hea vastutustundliku
vanemana korduvalt küsida, kui toetatakse igakülgselt noore iseseisvumist.
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1.2. Lapse/noore põhiõiguste kaitse
Lapsed ja noored on inimesed. Seega on neil samasugused õigused nagu igal inimesel. Lapse
õiguste konventsioonis on nimetatud õigused, mis on olemas kõigil lastel.16 Lastele ei ole vaja
õiguseid anda, neil on need olemas; laps on õiguste omaja ja teda tuleb tunnustada kui
õiguste kandjat.17 Kuna lapsed ise ei suuda enda õiguste eest alati seista, vajavad nad selleks
täiskasvanute tuge. Kui tavapäraselt on vanemad esmased lapse õiguste eest seisjad, siis
perest eraldatud ja asendushooldusel kasvavad lapsed on haavatavas olukorras. Riik on
võtnud vastutuse nende edasise elukäigu eest ning riigil lasub seetõttu ka kohustus tagada
nende õiguste kaitstus, et nad saaksid elada, kasvada ning areneda oma vajadustele kohaselt.
Lapse õiguste kaitsmisel tuleb lähtuda järgmisest neljast põhiprintsiibist18.

1.2.1. Lapse parimate huvide esikohale seadmine
Lapse parimate huvide esikohale seadmise printsiibi järgi tuleb asendushooldusel iseseisvuva
noore elu puudutavate otsuste langetamisel välja selgitada tema huvid ning neid huvisid
otsuse langetamisel arvesse võtta. Olukorras, kus erinevad huvid või erinevate inimeste huvid
võivad põrkuda, tuleb hoolikalt kaaluda erinevaid huvisid ja/või erinevate osapoolte õigusi
ning leida parim lahendus konkreetse noore jaoks19.

1.2.2. Elu, ellujäämise ja arengu tagamine
Igal lapsel on sünnipärane õigus elada ja areneda. Asendushooldusel iseseisvuva noore elu- ja
kasvukeskkond peab olema selline, mis toetab tema igakülgset arengut ja võimaldab tal
oma kaasasündinud andeid ja oskusi realiseerida. Täiskasvanute ülesanne on luua sellised
tingimused kõigile lastele ja noortele, olenemata erivajadustest, haigusest või eripäradest.
Võimalikult arendava kasvukeskkonna võimaldamine tähendab, et ka suhtlemine noorega on
selline, mis toetab tema arengut, sh tema eneseväärikuse ja enesehinnangu kujunemist.
Noored soovivad, et suhtlemine täiskasvanutega oleks hea, soe ja jõuduandev. Nii ei saa
noorte iseseisvumise toetamine ja iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse planeerimine olla
pelgalt bürokraatlik lähenemine ja formaalsete toimingute tegemine. Noored hindavad seda,
kui toetavad täiskasvanud on nende jaoks olemas ja kättesaadavad (nt telefoni teel),
teavitavad neid erinevatest toetustest ja teenustest ning suhtlevad nendega sõbralikult.
Oluline on näidata noorele järjepidevalt, et kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või
sotsiaaltöötaja on usaldusväärne inimene, kelle eesmärk ja soov on noore heaolu ja arengu
tagamine ning kellega noor võib julgelt ja avatult arutada oma soove ja plaane.
16

Lapse õiguste konventsioon 1991. Riigi Teataja II 1996, 16, 56.
Verhellen, E. 1994. Lapse õiguste konventsioon. Konventsiooni vastuvõtmise taust ja motivatsioon, selle
peateemad ja strateegiad. Lastekaitse Liit.
18
Eesti Vabariigi õiguskantsleri kodulehel on öeldud, et need neli printsiipi moodustavad konventsiooni
põhialused ja lapsesõbraliku ühiskonna standardi, mille järgimise korral saab iga laps areneda harmooniliselt ja
realiseerida kõiki oma võimeid. Loe soovi korral: https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte%C3%B5igused-ja-kohustused.
19
Loe lapse huvidest lähtumise kohta soovi korral lisaks: lastekaitseseaduse § 21.
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv.
17
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Suheldes noorega, tuleb väljendada lugupidamist ja austust, vältides eelarvamusi, sarkasmi,
hinnanguid ja sildistavaid repliike. Ka noore eneseväärikus ja enesehinnang kasvavad, kui
teda koheldakse austusega.
Kui noor tajub lastekaitse- või sotsiaaltöötaja positiivset meelestatust oma isiku vastu,
innustub ta palju enam kui pelgalt neutraalse või formaalse suhte puhul. Austav kõneviis
ning hooliv suhtumine parandavad noore enesehinnangut ja eneseväärikust, mis on noore
arengu ning iseseisvumise ja vastutuse võtmise vältimatu alus.

1.2.3. Võrdsete võimaluste tagamine
Asendushooldusel iseseisvuvate noorte arenguks tuleb tagada igakülgsed ja võrdsed
võimalused, lähtudes noorte individuaalsetest vajadustest, elukogemusest ning elu ja tervise
olukorrast. Võrdsete võimaluste tagamiseks võivad noored vajada erineval moel ja määral
toetamist. Nii on lastekaitsetöötaja ülesanne õppida tundma konkreetse noore vajadusi,
soove ning eripära, tunda noore sotsiaalset võrgustikku ja keskkonnatingimusi ning aidata
kõrvaldada riske, mis konkreetse noore arengut, iseseisvumist ning ühiskonnaelus osalemist
võivad takistada. Tuleb tagada noore võimete igakülgne kasutamine ja täisväärtuslik areng.
Kindlasti tuleb arvesse võtta asendus- või perekodu paiknemist ja selle mõju noore
iseseisvumisele. Asukoht võib avaldada mõju haridusvõimalustele, suhtlusvõrgustikule,
suhetele bioloogilise perekonnaga, töö leidmise võimalustele jms. Oluline on, et asukoha tõttu
ei oleks noor ära lõigatud talle olulistest arenguvõimalustest.


Ülesanne kaasamõtlemiseks. Kas Sinu töökogemuse põhjal, toetades asendushooldusel sirguvat
noort iseseisvumisel või järelhoolduse planeerimisel, on võimalik välja tuua just neid
asendushooldusel elavaid noori, kelle andeid on vaja toetada või kel on tõenäosus langeda
tõrjutusse? Kas ja kuivõrd oled tähele pannud noore arengut mõjutavate tingimuste puudumist
või näiteks kas oled ehk märganud piirkondlikke eripärasid, mis võivad mõjutada noore arengut ja
iseseisvumist? Kui oled tähele pannud, et konkreetse noore elus napib sobivaid tingimusi, mis
toetaksid noore arengut ja iseseisvumist, kas oled rääkinud võimalikest lahendustest noore enda
ja tema perevanemaga?

1.2.4. Osalemise tagamine ja noore arvamuse kuulamine
Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 on võtmetähtsusega. Lapsel ja noorel on õigus oma
elu osas kaasa rääkida ja vabalt oma seisukohti väljendada. Täiskasvanutel on kohustus
lapsi ja noori kuulata, lapse ja noore arvamusega arvestada vastavalt tema eale ja
küpsusele, seades esikohale lapse või noore parimad huvid.
Noore iseseisvumise ning elluastumise ja/või järelhoolduse planeerimisel ja korraldamisel
tuleb tagada iga noore aktiivne osalemine. See tähendab ühelt poolt seda, et on vaja luua
osalemiseks tingimusi, ja teisalt, et otsuste tegemisel ja tegevuste elluviimisel tuleb arvestada
noore enda seisukohtade, eelistuste, huvide ja vaadetega. Selleks on tarvis näha noort
kompetentsena. Nooruk on oma elu ekspert.
Kuna 15–16-aastane nooruk sõltub veel märkimisväärselt täiskasvanust, siis võib juhtuda, et
täiskasvanu (nt lastekaitsetöötaja) näeb noort ebakompetentsena ning haavatava ja kaitset
14

vajavana. Nii võib otsuste tegemisel ja tegevuste elluviimisel jääda domineerima täiskasvanu.
Kui aga täiskasvanu näeb noort kompetentsena, siis kuulab ta otsuste tegemisel ka noorukit ja
arvestab temaga. Ka konventsiooni artikkel 12 rõhutab, et lapsel ja noorel on õigus olla ära
kuulatud. Just ärakuulamine tagab lapse/noore aktiivse osalemise tema elu puudutavate
otsuste tegemisel ja tegevuste elluviimisel. Kui noor tunneb, et tema arvamust (sh mõtteid ja
lugusid) kuulatakse, siis selliselt kaitstakse nii osalemise kui ka parimate huvide printsiipi.20
Osalemise vältimatuks aluseks on noore informeerimine erinevatest võimalustest ja valikutest
(ka toetustest ja teenustest), et ta saaks ise kõige sobivamaid otsuseid teha.
Oluline on, et noor saaks osaleda päriselt ja sisuliselt, mitte vaid sümboolselt.
Roger Hart21 on välja toonud kokku kaheksa erinevat noorte osalemise viisi. Astmed 1–3 on osalemise
mitteaktsepteeritud viisid, 4–8 on aktsepteeritavad noorte osalemise viisid. Ka käsiraamat „Prepare for
Leaving Care. Practice Guidance“ rõhutab osalemise printsiipi Roger Harti joonise abil.
Joonis 1. Laste osalemise redel ja osalemiseviisid

OSALEMINE – Redel väljendab osalemise astmeid – alates 1 (täiskasvanud manipuleerivad noortega
ning noori kasutatakse täiskasvanute endi eesmärkide huvides) kuni 10 – noorte endi initsiatiiv;
partnerlusel põhinevad otsused.

20

Gilligan, R. 2002. The importance of listening to the child in foster care. In G. Kelley, & R. Gilligan (Eds.), Issues
in foster care: Policy, practice and research (pp. 40–58). London, UK: Jessica Kingsley Publishers.
21
Hart, R. 1992. Children's Participation from Tokenism to Citizenship. UNICEF Innocenti.
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Näide kaasamõtlemiseks. Lastekaitsetöötaja külastab hooldusperes olevat noort ja
vestleb temaga sellest, kas ja kui tihedalt ta sooviks külastada oma vanaisa, kes elab
hooldusperest paarsada kilomeetrit eemal.
Redelipulk 3, mille kohaselt noorte osalemine on sümboolne, võib tähendada seda, et
lastekaitsetöötaja küll vestleb noorega ja küsib tema arvamust, samas noore
arvamusega ta ei arvesta ega võta seda arvesse külaskäikude planeerimisel.
Redelipulk 6, mille kohaselt täiskasvanud algatavad tegevusi ja samas otsustatakse
noortega ühiselt, võib aga toodud näite puhul tähendada seda, et lastekaitsetöötaja
vestleb noorega, soovides tõsiselt kuulda tema mõtteid, eelistusi ja soovitusi, ning
ühiselt otsustatakse külastuskäikude regulaarsuse üle.

Soovitused
 Hea on võtta aluseks järgmine hoiak: „Mina ei tea noore lahendusi, mina ei ole
elanud tema elu, ei ole temast targem selles, mis puudutab tema elu“ ehk vaadata
noort kui oma olukorra eksperti, kes on võimeline ise leidma lahendusi. Lastekaitseja sotsiaaltöötaja roll on toetada noort, aidates leida (pool)iseseisva elukorralduse
planeerimisel ja hindamisprotsessis valdkonnad, mida noor soovib parandada ja
muuta, sh aidata tal jõuda lahenduse ja otsuseni.
 Suheldes noorega, ole päriselt olemas - ole siin ja praegu. See tähendab, et
keskendud hetkes toimuvale, huvitud päriselt, alustad vestlust, kuulad ja arendad
noorega dialoogi. Noort kuulates väldi kõrvalisi tegevusi ja keskendu tema räägitule,
mõtle kaasa ning küsi lisa. See on noorega koos olles endast parima andmine ja
käesoleva hetke maksimaalne kasutamine.
 Informeeri noort võimalustest, tegevustest ja valikutest, tehes seda noorele
arusaadavas keeles ja viisil. Noortel on küll õigus oma arvamust avaldada,
eelistustest rääkida, kuid vahel nad ei tea, mida arvata või mida ikkagi eelistada,
kuna neil ei ole piisavalt teavet erinevate võimaluste, tegevuste, valikute kohta.
Jaga informatsiooni ning samas ka küsi ja tunne huvi, mille kohta noor sooviks veel
rohkemgi teada saada.
Aktiivse osalemise tagamisel tuleb iga last ja noort näha kui inimest, kes on KEEGI, kellega
vestelda ja läbi rääkida tähtsaid asju ning kes on KOMPETENTNE TEGEMA OTSUSEID ENDA
ELU KOHTA.

1.3. Stabiilsus ja terviklikkus
1.3.1. Stabiilsuse tagamine muutuste perioodil
Eduka iseseisvumise ja elluastumise ning hilisema toimetuleku eeldus on stabiilsus noore elus.
Asendushooldusel elavad noored on sageli kogenud oma elus kaotusi. Näiteks on noored
kaotanud kodu, olulisi suhteid vanemate ja (lähi)sugulastega, heade naabritega
lapsepõlvekodust või heade sõpradega. Samuti kogevad noored kaotusi asendushooldusperes
elades, näiteks kui vahetub perevanem või kasvataja ning keegi armsaks ja lähedaseks saanud
inimene lahkub noore elust. Kui noor iseseisvub ja läheneb täiseale ning lastekaitse- või
sotsiaaltöötaja planeerib noorega edasist elukorraldust (sh järelhooldusteenust), siis tuleb
kindlasti tähelepanu pöörata sellele, kes on need olulised inimesed, kes tagavad noore elus
stabiilsuse. Oluline on, et elukorralduse muutus ei tekitaks valdavalt negatiivseid tundeid.
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Noor ei peaks tundma, et iseseisev elu ja eesolev elukorralduse muutus tähendab
(järjekordset) kaotust tema elus.
Ühtlasi on oluline, et noored kohaneks muutuva elukorralduse ja üleminekutega. Näiteks
peavad noored kohanema üleminekute ja muutuvate rollidega – sõltuvast iseseisvaks,
õpilasest töötajaks, lapsest täiskasvanuks, üksikindiviidist pereinimeseks –ajateenistusse või
edasi õppima minnes või vastutavaks lapsevanemaks saades.
Uuringute tulemused22 on korduvalt esile toonud, et neil noortel, kes kogevad oma elus
stabiilsust (tunnetega toimetulek, oluliste suhete jätkumine ja muutuvate rollidega
kohanemine), on ka head tulemused hariduses ja hilisemas tööelus. Seega on stabiilsuse
kogemine noore eduka iseseisvumise oluline eeldus.

1.3.2. Varane planeerimine
Stabiilsusega on seotud varane planeerimine. Et ära hoida teadmatust, mis võib põhjustada
hirmu ja seeläbi vähendada toimetulekuvõimet, on vaja noortega juba aegsasti rääkida
tulevikupaanidest, (pool)iseseisvast elukorraldusest ning ka järelhoolduse tähendusest ja
võimalustest. Kui noorega räägitakse elus toimuvatest muutustest (sealhulgas kaotuse
tähendusest) ning planeeritakse aegsasti seda, mis toimub tema elus paari aasta või aastate
pärast (nt kus ta õpib või töötab ning kus ta elada võiks), siis seda paremini kohaneb noor
muutustega. Noorele on oluline teadmine, et ta ei ole üksi ka pärast asendushoolduse
osutamise lõppemist, vaid võib loota kohaliku omavalitsuse ja oluliste inimeste toele ning
nõustamisele.
Muu maailma kogemus lubab järeldada,23 et esinevad märkimisväärsed erinevused selles,
kuidas noored iseseisvuvad ja astuvad ellu asendushoolduselt, võrreldes nende
päritoluperekondadest iseseisvuvate ja ellu astuvate eakaaslastega. Oma perekonnas elav
noor enamasti iseseisvub samm-sammult, päev-päevalt, perekonna toel. Noortele, kes
iseseisvuvad ja astuvad ellu päritoluperekondadest, on üldiselt tagatud nn laiendatud sõltuvus
(ingl extended dependency). See tähendab, et noored saavad perekonnalt märkimisväärset
praktilist, majanduslikku ja emotsionaalset tuge, ja seda veel oma kahekümnendate
eluaastate keskpaigani. Ühtlasi võivad noored oma iseseisva eluga alustamise aega ja
elluastumise hetke ise valida. Asendushooldusel sirguvad noored aga ei saa oma elluastumise
hetke valida, vaid see on määratud õigusaktidega. Seetõttu kogevad asendushooldusel
iseseisvuvad noored elluastumist sageli kokkusurutud ajavahemiku jooksul toimuva
üleminekuna lapsepõlvest täiskasvanuellu – tihti kui ühekordset sündmust. Noored, kes
lahkuvad asendushooldusperest alaealisena ja/või kooli lõpetamata ning alustavad iseseisvat
elu, on suures mittetoimetuleku ja tõrjutuse riskis, kuna iseseisva elu algus on läbi mõtlemata
ja planeerimata, lisaks sageli ootamatu24.

22

Dixon, J. ja Stein, M. 2005. Leaving Care. Throughcare and Aftercare in Scotland. Jessica Kingsley Publishers.
Storø, J. (2017, viidates autoritele Elsey jt, 2007, Stein, 2012). Which transition concept is useful for describing the process
of young people leaving state care? A reflection on research and language. European Journal of Social work, Vol. 20, No. 5,
770–781.
24
Stein, M. 2008. Transitions from care to adulthood. Messages from research for policy and practice. Stein, A. and Munro,
E. (eds.). Young people`s transitions from care to adulthood. International research and practice. Jessica Kingsley Publishers.
23
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Seega ei piisa ühest–kahest vestlusest noorega või paarist külaskäigust asendus- või
perekodusse. Noore eduka iseseisvumise seisukohast on väga tähtis, et muudatusi
planeeritakse aegsasti.

Iseseisvumist ja elluastumist tuleks hakata ette valmistama alates lapse
asendushooldusele paigutamisest niipea kui võimalik kuid igal juhul aegsasti enne
lapse/noore hoolduselt lahkumist (ÜRO asendushoolduse juhised § 133)

Elluastumise, sh järelhoolduse planeerimist on soovitatav alustada, kui noor saab 15–16aastaseks või lõpetab põhikooli. Erandjuhtudel tuleb elluastumise kavandamist alustada ka
varem – näiteks kui noorel on terviseprobleemid või erivajadus, kui noor katkestab õpingud
või on oht õpingute katkestamiseks või kui noor jääb lapseootele vms. Hiline planeerimine
võib ohustada nii noore turvatunnet tuleviku suhtes kui ka võimalusi leida sobivamaid
õppimis-, töö- ja elukohavõimalusi.

Noortega toimunud konsultatsioonidest selgus, et noored ootavad sageli võimalust minna
iseseisvalt elama – olla oma elu peremehed. Olla täiskasvanu näib noortele tähendavat
erinevaid asju, näiteks iseseisvust ja vabadust, võimalust elada oma kodus, käia tööl või
õppida, omada autojuhtimisõigust, olla kellegagi lähedane ning luua perekond.
Samas rääkisid noored iseseisvumise tumedamast poolest. Iseseisva eluga alustamine on (või
on olnud) nii mõnelegi noorele ootamatu ja kiire. Näiteks osad noored, kes vestluse ajal olid
17-aastased, ei teadnud täpselt, kus nad aasta pärast elavad. Nad rääkisid, et on kuulnud
midagi sellest, et „neile korraldatakse elukoht”, kuid kes seda teeb ning kus täpselt või kas
üldse see elukoht korraldatakse, seda nad sageli ei teadnud. Seega väljendasid noored
ebakindlust oma tuleviku suhtes, viidates ühtlasi aegsasti planeerimise ja ettevalmistuse
olulisusele. Ühtlasi pakkusid nad, et 15–16aastaselt võiks hakata vestlema neil teemadel, et
mis nende elus aasta või paari pärast toimub, kus nad võiks elada ja edasi õppida, ning
rääkida järelhooldusest. Noored ütlesid ka, et vahel võib olla hirmutav see tunne, et kui nad
saavad 18-aastaseks, siis tähendab see peamiselt seda, et enam tagasiteed ei ole. (Loe soovi
korral pikemalt lisast 1).

1.3.3. Terviklik lähenemine ja juhtumikorraldus
Nii nagu lapse või noore asendushooldusele paigutamine, peavad ka asendushooldusel
iseseisvumine ning iseseisvasse ellu astumine või järelhoolduse pakkumine olema igati
planeeritud. Noort ja tema elu tuleb vaadata terviklikult ning arvestada kõigi
komponentidega.
Arvesse on vaja võtta nii noore füüsilisi ja vaimseid võimeid kui ka sotsiaalseid näitajaid.
Tuleks püüelda selle poole, et toetada noort tema erinevates eluvaldkondades, näiteks
haridus ja õppimine, karjääriplaneerimine ja töö, vabaajategevused, sissetulekud, samuti
suhete ja võrdsusega seotud küsimused ning tulevase elukoha plaanid.
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Noore iseseisvumise toetamisel võivad võrdselt tähtsad olla nii ametnike-spetsialistide
võrgustik kui ka noore enda lähivõrgustik. Noore vajaduspõhiseks toetamiseks on oluline
spetsialistide-ametnike valdkondadevaheline koostöö, et leida tõhusaid lahendusi noore
iseseisvumise toetamiseks, kasutades olemasolevaid vahendeid.
1.3.3.1. Juhtumikorralduslik lähenemine
Asendushooldusel iseseisvuvale noorele tuleb teenuseid osutada ja toetust pakkuda
juhtumikorralduse põhimõttel. Juhtumikorralduse eesmärk asendus- ja järelhoolduse
kontekstis on arendada ja parandada noorte toimetulekut ning vältida sotsiaalsete
probleemide tekkimist ja süvenemist.
Juhtumikorralduse abil saab noort seostada tema vajadustele vastavate teenuste ja toetuste
ning muude vahenditega ning pakkuda paremini suunatud individuaalsetest vajadustest
lähtuvat abi. Tegevuste planeerimine on tihedalt seotud ümbritseva keskkonnaga ning
sisaldab ka keskkonna kohandamist ja arendamist noore vajadusi arvesse võttes.
Juhtumikorraldajana hindab lastekaitse- või sotsiaaltöötaja noore vajadusi ja võimalusi,
planeerib ja viib ellu tegevusi, mis aitavad noorel kohaneda muutustega elukorralduses,
ning vahendab noorele vajalikke teenuseid ja muud abi. Koostöös noorega koostab
lastekaitsetöötaja juhtumiplaani, arvestades nii noorest endast kui ka tema keskkonnast
ning interaktsioonist tulenevaid tegureid (vt „Juhtumikorralduse käsiraamat“, 2006, ja
„Juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi rakendamiseks“, 2012, „Lapse heaolu
hindamise käsiraamat“, 2017).
Selleks, et juhtumikorralduses oleks sisuline osalemisvõimalus ka noorel endal, on oluline
noort tema elukohas külastada. Vaid noorega vahetult suheldes ja tema elutingimustega
kohapeal tutvudes on võimalik piisava põhjalikkusega hinnata noore hea- ja rahulolu, suhteid
perevanemate ja teiste laste/noortega ning veenduda, et asendushoolduspere täidab talle
esitatavaid nõudeid (nt et peres ei ela lubatust rohkem lapsi või et noorele on tagatud
privaatsus). Nii on võimalik teha noort puudutavaid otsuseid informeeritult ja konkreetse
noore huvidest lähtudes.
1.3.3.2. Olulised osapooled ja nende rollid
Asendushooldusel kasvava noore iseseisva elu alustamise planeerimisel on oluline roll mitmel
osapoolel25.
Noore elluastumise ja/või järelhoolduse korraldamise eest vastutab kohaliku omavalitsuse
lastekaitse- või sotsiaaltöötaja. Loodetavasti on lastekaitsetöötajal juba loodud usalduslik
suhe asendushoolduse ajal ning see peaks üleminekuperioodil kindlasti jätkuma. Samas on
oluline, et lastekaitsetöötaja suudaks aluse panna koostööle teiste oluliste osapooltega ja
koordineerida vajalikke toetusvõimalusi ja teenuseid.
25

Osapoolte rollide selgitamisel on kohandatud SOS Lasteküla käsiraamatus „Prepeare for Leaving Care. Practice
Guidance“ kirjeldatut. Cantwell, N., Gale, C., McGhee, K., Skinner, K. 2017. Prepare for leaving care. Practice
Guidance. SOS Children’s Villages International and CELCIS, Centre for Excellence for Looked After Children in
Scotland, University of Strathclyde. Publitseerinud SOS Children’s Villages International Austrias.
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Asendus- või perekodu juhtkond: teenuseosutajana on nad omavalitsuse olulised partnerid
ning on planeerimisel olulised kaasarääkijad nii konkreetset noort puudutavates küsimustes
kui laiemalt teenuste korraldamise võimalustes. See, kui palju juhtkond iga noore
individuaalset olukorda tunneb, sõltub näiteks asutuse suurusest.
Perevanemad: hoolduspere vanemad, asenduskodu kasvatajad, perekodu perevanemad, kes
tunnevad noort kõige paremini. Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja võiks kindlasti suhelda peale
asutuse juhi ka konkreetse perevanemaga, kes noort kõige paremini tunneb. Perevanem
peaks olema kaasatud nii (pool)iseseisva elukorralduse (sh järelhoolduse) planeerimise ajal kui
ka võimaluse korral pärast asendushoolduse lõppemist (nt tugiisikuna teatud perioodi
jooksul). Nii saab perevanem aidata hoida olulist silda asendushoolduse ja (pool)iseseisva elu
vahel. Noortele võib selline ühendus ja kontakt perevanemaga olla tähtis.
Päritoluperekonna liikmed: perekondlikud suhted on asendushooldusel elava lapse/noore
elus eriti tähtsad, eeskätt psühholoogilises plaanis. Kuigi hädaohu korral on riik kohtu kaudu
sunnitud lapse tema perest eraldama, et last kaitsta, tuleb kohaliku omavalitsuse
lastekaitsetöötajal enamasti tagada lapse suhtlemine tema päritoluperekonnaga (v.a juhul kui
suhtlemine kahjustab last ja see on lapse kaitseks keelatud). Kui asendushoolduse perioodil on
suhted bioloogiliste sugulastega (vanemad, õed-vennad või muud sugulased) säilinud,
stabiilsed ning pakuvad noorele tasakaalu, võib see olla oluline ressurss, millele noor saab
iseseisvat elu alustades toetuda. Ei saa siiski unustada, et suhted päritoluperekonna
liikmetega võivad tekitada ka noorele raskusi. Juhul, kui lastekaitsespetsialist hindab suhtluse
ohtlikuks ja suurte riskidega seotuks, siis on võimalik, et suhtlust enne täiskasvanuks saamist
ei toimu. Vahel võib esineda ka seda, et noor soovib päritoluperekonna liikmega (nt ema või
isaga) suhelda, kuid pereliige ei soovi suhelda või ei ole suhtuseks võimeline. Ka selliseid
olukordi tuleb noorele selgitada ning kinnitada, et tema ei ole olukorras süüdi. Igal juhul tuleks
noort tema suhetes päritoluperega toetada ning teda võimaluse korral ette valmistada. Kuni
noore täisealiseks saamiseni vastutab noore suhtlemise eest päritoluperega KOV noore
eestkostjana. Täisealisena otsustab noor ise, kuidas ta oma päritoluperega suhtleb. Olukorra
ja õiguste muutus on vaja noorega läbi arutada. Kui võimalik, tuleks noort julgustada oma
päritoluperega kontakti hoidma. Ühtlasi peaks noort juhendama, et ta seisaks oma õiguste ja
vajaduste eest.
Asendushoolduse kogemusega noored: teised asendushoolduse kogemusega noored, kes
elavad iseseisvat elu või saavad järelhooldusteenust, võivad olla olulised mentorid, kuna
saavad jagada oma kogemust ning oskavad ehk vastata küsimustele, mis noorel võivad
tekkida.
❖ Ülesanne kaasamõtlemiseks. Kuidas teha nii, et minu kui lastekaitse- või sotsiaaltöötaja
tegevusega oleksid kaasatud olulised osapooled? Millal viimati küsisin noorelt, kellega enda
lähedastest ja perekonnaliikmetest või spetsialistide-ametnike võrgustikust talle meeldib
suhelda või keda ta usaldab või kellega ta sooviks ehk rohkem suhelda?
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2. NOORE ISESEISVUMISE TOETAMINE: PLANEERIMINE JA
HINDAMINE
2.1. Toetamise tähendusest
Käesolevas juhendmaterjalis on mõiste „tugi” või „toetamine“ kasutusel erinevates
kontekstides, näiteks kasutatakse järgmisi väljendeid: noore iseseisvumise toetamine, noorele
igakülgse toe pakkumine, hariduse toetamine, spetsialisti toetav roll ning vajalik tugi ja ohud,
kui tuge ei pakuta.
Kuid mida tähendab toetamine? Kas toetamine tähendab näiteks noore vajadustest lähtuvat
tegutsemist ja kui tähendab, siis kuidas teame, mida noor vajab? Või on meil kombeks
tegutseda, lähtudes sellest, mida ise peame noorele vajalikuks? Mida individuaalsel tasandil
pidada heaks toetamiseks ja heaolu loovaks?
Hea tugi või toetamine on see, kui noor tunneb, et toetus loob tema heaolu. Näiteks võib
noor tajuda spetsialisti juuresolekut toetavana või tema tegevust lahendusi loovana või
lahendusteni viivana. 26
Selline määratlus asendushooldusel iseseisvuva noore toetamisel asetab keskmesse noore
subjektiivse hinnangu, mida tuleb uurida ja mis võib olla ka muutlik. Seega toe pakkumisel ei
ole lähtepunkt mitte ainult noore enda arvamus, vaid ka see, kuidas noor oma olukorda näeb
ja tunnetab. Spetsialisti tegevust juhib noore arusaam ning tulemusteni saab viia noore isiklik
motivatsioon. Nii tuleb ka pingutada, et mõista, mis on noore motivatsioon – mis on see
liikumapanev jõud, mis noort innustab ja tegutsema paneb? Üks motivatsiooni tekkimise alus
on teadlikkus võimalustest. Seega motivatsiooni tekitamisel on oluline informeerida noort ka
erinevatest võimalustest. Muidu, kui puudub noore motivatsioon või ei arvestata sellega,
kuidas noor ise oma olukorda näeb ja tunnetab, võib tegemist olla sundabistamisega. Kellegi
sundabistamine võib vajalik olla aga peamiselt vaid kriisiolukorras. Kõigil teistel juhtudel on
spetsialist edendaja ja toetaja rollis.
Seega seda, mis on noorele hea tugi, tuleb noorega suheldes üha uuesti ja uuesti avastada –
näiteks vajaduste hindamise ning (pool)iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse,
planeerimise käigus.
Toetamine eeldab järjepidevat dialoogi noorega selle üle, mida ta ise peab oma elus heaolu
loovaks. Toetamise eeldus on aktiivse osalemise tagamine, kus kesksel kohal on tingimuste
loomine osalemiseks, võimalustest informeerimine ning noore arvamuse, eelistuste ja
huvidega arvestamine.

26

Sotsiaalteadlane Jean Pierre Wilken arutleb ajakirja Sotsiaaltöö artiklikogumikus „Mõtisklusi sotsiaaltööst”
selle üle, mida individuaalsel tasandil pidada heaks toetuseks ja heaolu loovaks abiks. Wilken, J. P. 2016. Hea
praktika. Sotsiaaltöö kui abistava elukutse eetilised alused. Ajakirja Sotsiaaltöö artiklikogumik “Mõtisklusi
sotsiaaltööst”, lk 20–23.
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2.2. Planeerimise protsess
Noore (pool)iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse planeerimise protsess hõlmab järgmist:
1) noore elluastumise ettevalmistus
2) noore vajadustest ja eesmärkidest ülevaate saamine
3) vajaduste hindamine
4) juhtumiplaani tegevuskava koostamine
5) tulemuste jälgimine, ülevaatamine ja vahehindamine.

2.2.1. Noore elluastumise ettevalmistus
Noore elluastumise ning iseseisvaks toimetulekuks ettevalmistamine ei alga noore täisealiseks
saades, vaid seda peab silmas pidama kogu asendushoolduse kestuse. Oluline on, et
asendushooldusteenuse osutaja igapäevane elukorraldus võimaldaks noore eluoskuste,
sotsiaalsete oskuste ning enese eest hoolitsemise kujunemist.
Iseseisvalt hakkama saamiseks vajavad kõik inimesed teatud oskuseid. Võimalikult iseseisvalt
elades on vajalikud eluoskused näiteks sellised:
● poest söögi ostmine, toiduvalmistamine
● iseseisev (või võimalikult iseseisev) majandamine
 oskus elektri- ja veenäitudega hakkama saada, nn korteri haldusteemadega kursis
olemine
● elamiseks eelarve koostamine, arvete maksmine
● avalduste või motivatsioonikirja kirjutamine õpinguteks või tööks
● perearsti/eriarsti või hambaarsti vastuvõtule registreerumine
● kodutööde - majapidamistööde tegemine
 digipädevused (nt digiallkirjastamine, internetipangas tehingute tegemine).
Inimestel tuleb suhelda erinevates olukordades, samuti on vaja oskust ja suutlikkust teha
teiste inimestega koostööd, ühtlasi tulla toime konfliktolukorras. Nii on oluline, et kogu
asendushoolduse vältel toetatakse noore sotsiaalseid oskuseid, s.t oskust ja võimet suhelda.
Ka enese eest hoolitsemine on oluline, et noor tunneks end elus hästi, rahulolevana ning
enese- ja otsusekindlalt.

2.2.2. Noore vajadustest ja eesmärkidest ülevaate saamine
Nii planeeritavad tegevused noore elus kui ka planeeritav järelhooldusteenus peavad vastama
noore individuaalsetele ja tegelikele vajadustele ning eesmärkidele. Nagu täiskasvanute, nii on
ka noorte puhul: kõik tegevused ei sobi kõigile. Samuti võivad muutuda vajadused.

Noored soovivad, et spetsialistid, kes neid toetavad, usuksid neisse ning julgustaks neid
püüdlema nende endi eesmärkide poole.
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Soovitused:
 Arutle noorega selle üle, mis on temale kõige tähtsam, millele ja millistele
eluvaldkondadele tuleb keskenduda? Mõtle sellele (analüüsi), mida näed ja kuuled. Mõtle
just noore öeldu tähendusele ning sellele, kuidas ja millistel teemadel ta sõna võtab või
pikemalt jutustab ning millest (mis vajadustest) see räägib.
 Tunne huvi, kuidas noor ise asju näeb ja mida arvab: näiteks kas juba tänasel päeval
toimub noore elus reaalselt edasiminek iseseisvumise poole (nt noor omandab iga päev
uusi elu- või toimetulekuoskusi); kas ja millised on võimalused, et noor saaks igapäevaelus
veelgi enam iseseisvamalt toimetada.
 Keskendu noore lootustele ja unistustele: tunne huvi ja vestle noorega tema lootustest
ja unistustest. Mida noor ootab tulevikult, kus näeb ennast elamas viie aasta pärast ning
mida tegemas? Püüa märgata muresid, mis noorel võivad tuleviku ja eesmärkidega seoses
olla. Ole eeskujuks ning väljenda lahenduskeskset mõtteviisi: igale murele on lahendus,
igas inimeses on anded ning (veel avastamata) ressursid.
 Püüa näha noort tema enda perekonna (sugulaste või temale oluliste inimeste)
kontekstis ning leia ressursse ja tugevusi, mõeldes just sellele, kuidas suhted saavad
toetada noort asendushooldusperest lahkudes. Kes on need inimesed, kes on noorele
olulise tähendusega ja kellel on noore elus positiivne mõju ja toetav roll?
 Noore igapäevast eluolu siin ja praegu ning tulevikku puudutavaid küsimusi või vajadust
midagi muuta tuleb arutada noorega ning talle oluliste täiskasvanutega, näiteks
perevanemaga, nii koos kui ka eraldi.
Kolme maja mudel
Mudel „Kolm maja“ on tugevustel ja lahendustel põhinev lähenemine, mille põhimõte on
uskumus, et inimesed on võimelised arenema ja muutuma. Autorid, Weld ja Greening (2004)
käsitlevad mudelit informatsiooni kogumise tööriistana (mudel toetab ka koostöösuhte loomist),
mis aitab hinnata riske, kuid ka kliendi ressursse, võimalusi, vajadusi ja soove tema enda
vaatenurgast27. Mudelit kujutatakse graafiliselt kolme majana, mis kaardistavad haavatavust,
tugevusi ning lootusi ja unistusi. Haavatavuse maja hõlmab inimese heaolu sisemisi ja välimisi ohuja riskitegureid. Tugevuste maja sisaldab personaalseid tunnuseid, väärtuseid, uskumusi,
iseloomujooni, suhtumisi ning kaitse- ja teisi tegureid, mida on võimalik kasutada positiivsete
muutuste esilekutsumiseks ja turvalisuse edendamiseks. Lootuste ja unistuste maja peamine
ülesanne on eesmärkide seadmine. Selleks uuritakse inimese püüdlusi ja soove, kirjeldades
sekkumise samme eesmärkide saavutamiseks (kuidas näeb maailm välja siis, kui eesmärgid on
saavutatud). Põhjalikumalt saab selle mudeli kohta lugeda ajakirjast Sotsiaaltöö.28

Noore iseseisvumise toetamisel tuleks püüelda selle poole, et kõik osapooled – nii noor ise
kui ka lastekaitse- või sotsiaaltöötaja ning perevanem ja teised olulised täiskasvanud –
õpiksid konkreetse noore elu ja vajadusi nägema ning mõistma läbi noore silmade ja tema
enda kogemuste kaudu. Just noored ise peaksid saama edasiviivaid kogemusi, kui neil on
võimalik kõnelda oma vajadustest ning aktiivselt järelhoolduse planeerimises kaasa rääkida.
Kui noored omandavad oma vajadustest rääkimisel ja elu planeerimisel edasiviivaid
kogemusi, saavad nad seeläbi ka oma elu teadlikumateks suunajateks.

27

vt ka Weld, N. 2008. The Three Houses Tool: Building Safety and Positive Change. Calder, M. (ed.), Contemporary Risk
Assessment in Safeguarding Children. Lk 224–231. Dorset: Russell House Publishing.
28
Toros, K. 2013. Lapse kaasamise võimalus tema heaolu hindamisse „Kolme maja tööriista“ näitel. Sotsiaaltöö nr 6, lk 37−41.
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2.3. Vajaduste hindamine
Hindamisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, kuidas erinevad hinnatavad valdkonnad noore
elu siin ja praegu ning edasist elu mõjutavad ja kujundavad. Ühtlasi tuleb otsustada –
hindamise ja saadud informatsiooni põhjal –, millised toetused ja teenused võiksid noorele
sobida. Seega on hindamisel vaja tähelepanu pöörata sellele, et noore elukorraldus muutub
ning noorel ei ole enam tavapärast täiskasvanute toetust. Samuti sellele, millised riskid võivad
muutuva elukorraldusega kaasneda konkreetse noore elus ning kas oleks vaja teadlikult
planeerida tegevusi ja toetust riskide vähendamiseks (vaata ka ptk 1.3. Võrdsete võimaluste
tagamine).
Rahvusvaheline kogemus asendushooldusel iseseisvuvate noorte vajaduste hindamisel ning
iseseisvumiseks vajalike tegevuste planeerimisel lubab järeldada, et üleminek lapsepõlvest
täiskasvanuellu saab enam toetatud, kui hindamisel ja planeerimisel pöörata tähelepanu
kaheksale heaolu valdkonnale. Need kaheksa hinnatavat heaolu valdkonda on järgmised:
tervis ja heaolu, isiklik areng, pere ja sõbrad, õppimine ja töö, tulevane elukoht, praktilised
oskused, raha (sissetulekud), õigused ja juriidilised asjaolud.29
STARis täidetav juhtumiplaan ei sisalda täpselt sama valdkondade loetelu. Soovitame seostada
nimetatud valdkonnad STARi juhtumiplaaniga järgmiselt:
1) tervislik seisund ja elustiil: sh isiklik areng ja identiteet
2) suhted sotsiaalvõrgustikuga: sh pere ja sõbrad
3) töötamine ja õppimine
4) eluase ja elukeskkond
5) majanduslik olukord: sh raha ja sissetulekud
6) muu: sh praktilised oskused ning õigused ja juriidilised asjaolud.
Alljärgnevalt on täpsemalt kirjeldatud hinnatavad valdkonnad. Iga valdkonna juures on
pakutud hulk abistavaid küsimusi, hindamaks noore elu siin ja praegu ning suunates pilku
noore edasisele elule. Need abistavad küsimused ei ole mõeldud selleks, et neile järgemööda
vastata, või selleks, et neid kõiki noorele küsimustena esitada. Pigem moodustavad nad
loetelu, millest lastekaitse- või sotsiaaltöötaja leiab konkreetsest noorest ja tema elust
lähtuvalt asjakohastena ehk 4–5 teemat, mis sisaldavad kasulikke vihjeid, pakuvad mõtteid ja
aitavad edasi liikuda. Seega seisneb abistavate küsimuste väärtus loodetavasti selles, et need
pakuvad lastekaitse- või sotsiaaltöötajale erinevaid viise lahenduste leidmiseks.

2.3.1. Tervislik seisund ja elustiil: sh isiklik areng
Nii vaimne kui ka füüsiline tugev tervis ning hea enesetunne mõjutavad märkimisväärselt
noore (edasist) elukäiku. Vaimne tervis ning üleüldine emotsionaalne heaolu on väga tähtsad.

29

Cantwell, N., Gale, C., McGhee, K., Skinner, K. 2017. Prepare for Leaving Care. Practice Guidance. SOS
Children’s Villages International and CELCIS, Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland,
University of Strathclyde. Publitseerinud SOS Children’s Villages International Austrias.
Daniel, B., Wassell, S. 2002. Assessing and Promoting Resilience in Vulnerable Children,
volumes 1, 2 and 3. London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers.
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Tänapäeval on juba üsna levinud arusaam, et ilma vaimse terviseta ei ole tervist. Vaimse
tervise häired suurendavad kehaliste haiguste riski ning on seotud nii tahtlike kui ka
tahtmatute vigastustega. Seos on ka vastupidine – kehv kehaline tervis suurendab vaimse
tervise häirete riski. Nende koosmõju omakorda raskendab abi otsimist ja saamist, samuti
diagnoosimist ja ravi. Lastel avalduvad vaimse tervise probleemid sageli funktsionaalsetes
häiretes, näiteks sagedases koolist põhjuseta puudumises ja väheses õpiedus30.
Hindamisel on vajalik saada võimalikult ülevaatlik info noore vaimse ja füüsilise tervise ja
elustiili kohta. Noorele tuleks pakkuda informatsiooni tervise, sh vaimse tervise hoidmise
kohta ning vaimse tervise seostest tervislike eluviisidega. Kui noorel on mingis tervisega
seotud valdkonnas vaja tuge, nõustamist, arstiabi või toetavaid teenuseid, tuleb läbi mõelda,
kuidas seda pärast asendushooldusteenuse osutamise lõppemist korraldada.
Abistavad küsimused
 Millised tervisega seotud mured ja spetsiifilised vajadused on varasemalt tuvastatud
ning kes vastutavad, et noor saab efektiivseid tervishoiuteenuseid?
 Kas noorele on nõustamis- ja kogukonnateenused tulevases elupiirkonnas kergesti
kättesaadavad? Millised teenused on puudu, mille järele noorel on vajadus?
 Kas spetsiaalsed nõustamisteenused on kättesaadavad stressis ja depressiooni
põdevale noorele?
 Millised on noore teadmised seksuaalsusest, suguhaigustest ja rasedusest ning kas ta
teab, kuhu pöörduda küsimuste või mure korral?
 Kas piirkonnas on kättesaadavad seksuaaltervise ja -nõustamise kabinetid? Kui ei ole,
kus on kõige lähemal asuv kabinet?
 Kas noorele on määratud puue? Kui on määratud puue, siis kas noor saab vajalikke
rehabilitatsiooniteenuseid?
 Kas noor on tarvitanud/tarvitab alkoholi, narkootikume või muid sõltuvusaineid või kas
on kujunenud välja sõltuvusprobleem? Kui jah, siis kui kaua see on kestnud? Kas ja
millist teenust noor saab? Kui rahul on noor teenustega?
 Kuidas noor ise hindab – kas ta veedab päevas vähe või palju aega nutiseadmetega? Kui
pigem kaua aega, siis millised võiksid olla nipid nutiseadme kasutamise piiramiseks?
 Kuidas noor ise hindab oma tervist? Millised tervisega seonduvad mured on noore
enda sõnul tema elus olnud ja mis võiks olla teisiti? Mida on noor enda sõnul ette
võtnud, et tal oleks tugev tervis?
 Kas noor järgib tervislikke eluviise? Kas ta tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid, kas
ta liigub piisavalt palju? Kuidas noort motiveerida tervislikult elama?Kas noor oskab
märgata ohusignaale tervise osas ja teab kuhu pöörduda?
 Kas noor on regulaarselt külastanud hambaarsti ja tema hambad on korras? Kas ta
mõistab vajadust ka iseseisvana elades regulaarselt hambaarsti juures käia?
 Kas noorele on vaja pidevat tervise jälgimist või ravi? Kuidas seda korraldatakse pärast
asendushoolduselt lahkumist?
 Kas noore tervislik seisund on piisavalt hea, et tervis ei takistaks iseseisvalt
toimetulekut?
 Kas noor teab, kuidas leida vajaduse korral abi, kui on tervisehäireid (apteek, perearst,
hambaarst, erakorraline arstiabi, vaimse tervise nõustamise kanalid)?
 Kas noorel on positiivne väline kuvand (nt puhtad riided, hea hügieen, on viisakas)?
30

Loe soovi korral lisaks peatükki „Lapse tervis“ kogumikust „Lapse heaolu“ (2013). Eesti Statistika.
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Uuringutulemused näitavad, et asendushooldusel sirguvatele noortele ei ole tervise-teema
just prioriteet. Näiteks ühes Inglismaal 2016. aastal korraldatud uuringus paluti
asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatel noortel reastada kõige olulisemad
eluvaldkonnad. Ilmnes, et tervise valdkond puudus noorte reastatud nimistust. Hilisema
arutelu käigus selgus, et noortel puudus arusaam sellest, milliseid teenuseid täpsemalt
tervishoiusüsteem pakub või kust on võimalik tervisemurede korral abi saada. Vaid need
noored, kel olid pikka aega olnud tervisega spetsiifilised mured, olid tervishoiuteenuste
võimalustest enam teadlikud. Samas, kui noortega arutleti tervise teemat ja räägiti
tervishoiuteenuste võimalustest, pidasid noored uut infot väärtuslikuks.31.
Eestis 2017. aastal kaitstud doktoritööst, mille fookuses on noorte suitsiidimõtete ja
depressiivsete tunnete levimus, selgub, et noorte riskikäitumist tuleks vaadelda kui ohumärki
noore puuduliku vaimse heaolu kohta, mitte pelgalt ealise iseärasusena. Samuti toovad
uuringutulemused esile seda, et kiusamise ohvriks või kiusaja rollis olemine on ennekõike
seotud tõsiselt häiritud vaimse heaoluga. Poiste puhul võib vaimne heaolu kõige rohkem
kahjustatud saada kiusatava rollis olles, tüdrukute puhul kiusaja-kiusatava rollis olles.
Küberkiusamine osutub nii poiste kui tüdrukute puhul vaimse heaolu kontekstis kõige
laastavamaks kiusamise liigiks.32
 Näide kaasamõtlemiseks. 17-aastane Kaie teatas hooldusvanematele, et tal puudub
motivatsioon gümnaasiumis õpingute jätkamiseks ja ta soovib õpinguid jätkata kutsekoolis
koka erialal ning tulevikus asutada enda söögikoha. Noor alustas sügisel õpinguid kutsekoolis,
kuid jaanuaris teatas, et ta ei soovi praegu ka neid õpinguid jätkata ja tahab minna tööle. Kaie
oli 18-aastane, ta ei õppinud ja asus tööle ning elas põhiliselt iseseisvalt, külastades
regulaarselt hooldusperet. Perele tundus, et Kaiel võib olla depressioon. Kaiele pandi aeg
psühhiaatri vastuvõtule. Psühhiaater ei meeldinud Kaiele ja peale esimest kohtumist ta uuesti
tema vastuvõtule ei läinud. Kaie oli 19-aastane. Ühel päeval selgus, et ta pole ilmunud tööle,
ka tema telefon oli välja lülitatud. Kui Kaiega kontakti saadi, rääkis ta lastekaitsetöötajale, et ta
ei suuda voodist tõusta, tal ei ole eluisu. Kaie süüdistas hooldusvanemaid, et nad olid lubanud
tal gümnaasiumi pooleli jätta. Kaie oli nõus lastekaitsetöötajaga minema kohe
valvepsühhiaatri vastuvõtule, kus tal diagnoositi depressioon ja selgus, et Kaie oli kolm aastat
regulaarselt tarvitanud kanepit. Psühhiaater määras Kaiele ravi. Endine hoolduspere oli toetav,
hoidis Kaiega kontakti, kutsus teda enda juurde. Hooldusvanemast sai Kaie tugiisik. Kaie soovib
õpinguid jätkata. Ta ei tea, millal ta on selleks võimeline.
Psühhiaatri sõnul oli Kaie seisund kanepi tarvitamisele omane. Kaie oli lapsena hooletusse
jäetud ja läbi elanud erinevaid kaotusi ja traumasid. Praegu, otsides oma identiteeti, tekkis tal
palju küsimusi, samuti hirm, kas ka temal võib tekkida sama haigus, mis tema emal oli
(skisofreenia).

Noorega on vaja korduvalt, olenevalt tema vanusest ja analüüsivõimest, rääkida tema
päritolust, traumadest, vanemate haigustest ja sõltuvustest. Ühtlasi selgitada või otsida abi
selgitamisel, millised on geneetilised haigused, millised mitte.
Iseseisvaks eluks valmistuva noore tervis (nii füüsiline kui vaimne) peaks olema piisavalt
hea, et võimaldada iseseisvalt toime tulla. Kui noorel on erivajadus või vajadus pideva
tervisekontrolli või ravi järele, peaks olema läbi mõeldud, kuidas tagatakse selle
31
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järjepidevus pärast asendushoolduse lõppu. Noor peaks olema teadlik tervislike eluviiside
olulisusest ning teadma, kuhu terviseprobleemide korral pöörduda.
2.3.1.1. Isiklik areng
Noore isiklikku arengut hinnates on hea tähelepanu pöörata tema huvidele, käitumisele,
hoiakutele, sotsiaalsetele oskustele ning väärtustele.
Noorega tuleks rääkida sellest, et igal inimesel on kaasasündinud (erilised) anded, mida ta
võiks elu jooksul arendada. Noore kuulamine annab aimu, kui hästi ta iseennast tunneb, mis
tegevused noorele meeldivad ja millised ei meeldi; kui suure osaga nendest tegevustest, mis
talle meeldivad, ta hetkel tegeleb.
Tugevusi ja andeid aitab avastada näiteks karjäärinõustamine. Karjäärinõustaja aitab noorel
analüüsida iseennast, sealhulgas oma andeid, oskusi ja võimeid. Ühtlasi aitab ta noorel
koguda infot nii elukutsete kui ka õppimisvõimaluste kohta ning on toeks valikute tegemisel.
Igal noorel peaks olema võimalus saada karjäärinõustamist, nt töötukassa vahendusel või
kooli kaudu. Noor võib vajada arutlemist ja kinnitust, et karjäärinõustaja juurde minek ei ole
nõrkuse märk, vaid see näitab tugevust ja tahtmist iseendaga tegeleda, et saavutada oma elus
rahulolu.
Enesearengule aitavad kaasa ka erinevad raamatud, filmid ja muusika, mille kaudu võib noor
avastada endas külgi ja omadusi, millest ta ei olnud varem teadlik, või leida inspiratsiooni oma
huvide arendamiseks.
Abistavad küsimused






Kas noorel on huviala/hobi, millega ta tegeleb?
Kas noor teab, millised on tema (erilised) anded?
Kas noorel on võimalused oma annete arendamiseks ja/või hobiga tegelemiseks?
Mida noor oma annete kohta ise ütleb? Mis tuleb tal hästi välja? Milles on ta eriti hea?
Mida noor on ise ette võtnud oma annete kasutamiseks ja millist toetust ta enda sõnul
vajab?

Iseseisvaks eluks valmistuv noor peaks tundma oma andeid ja huvisid ning noore erialavalik
võiks olla seotud tema huvide ja tugevustega. Tal tuleb aidata oma annetes ja tugevustes
selgusele jõuda. Vajaduse korral on vaja ette võtta samme, et noor isoleeritusest välja tuua,
mis võib mõjutada noore vaimset ja füüsilist tervist. Iseseisva elu planeerimisel peab
arvestama noore võimalustega tegeleda oma huvialadega.
2.3.1.1.1. Tundeelu ja käitumine

Noore isiklikku arengut hinnates peab tähelepanu pöörama ka tundeelule ja käitumisele.
Tundeelu ja käitumine on suuresti seotud emotsioonide ja eneseregulatsiooniga. Emotsioonid
kuuluvad inimeseks olemise juurde ja saadavad teda kogu elu. Eneseregulatsioon on võime
kontrollida oma tunge ja impulsse, muuta vajaduse korral käitumist ja järgida teiste inimeste
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juhtnööre. See tähendab aga ka suutlikkust rahuneda, kui on emotsionaalselt haiget saadud.
Ilma sellise eneseregulatsiooni võimeta võivad lapsed ja noored sirguda täiskasvanuteks, kel
on raske igapäevaelus toime tulla ja teistega suhteid luua 33.
Tundekasvatusega tuleb tegeleda kogu asendushoolduse kestel, et noor suudaks täisealisena
erinevates olukordadades tasakaalukaks jääda. Kui noorel on tugevad tunded ja ta näiteks
väljendab neid „valjult” (nt karjub), tuleb püüelda selle poole, et noor oskaks oma tundeid ära
tunda, neid sõnadesse panna ning keeruliste tunnete üle valitseda. Tal peaks olema turvaline
võimalus tundeid väljendada ning vajaduse korral ka oma tunnetega tööd teha.
Tundekasvatuses on oluline perevanema eeskuju – see, kas noorele väljendatakse tundeid ja
õpetatakse, kuidas tunnetega toime tulla. Samuti saab noorel aidata õppida emotsioonide
kontrollimist haridussüsteemi tugispetsialistide abiga (sh nt Rajaleida keskuste kaudu) või
vajaduse korral kaasates muid spetsialiste (psühholoogid, terapeudid jne).
Abistavad küsimused

















Kas noor on enamasti rahulolev, rõõmsameelne ja reibas?
Millised rõõmud ja mured noorel on?
Kas noor saab pöörduda kellegi poole, kui ta on kurb, mures, ärevuses või hirmunud?
Kas noor suudab oma tunnetega toime tulla või pigem satub sageli konfliktidesse?
Kas noor hoolib teistest inimestest (ja loomadest)?
Kas noorel on raske näidata kahetsust või süütunnet?
Mis aitab noorel end paremini tunda?
Kas ja/või mil määral noort siiani mõjutavad valusad kogemused tema lapsepõlvest (nt
väärkohtlemine kodus või koolis, tõrjutus, vanematest lahutamine, perest eraldamine,
vanemate lahkuminek, pereliikme surm, raske haigus)?
Kas peres on põlvest põlve korduvaid raskusi või korduvat probleemset käitumist (nt
õigusrikkumised ja sõltuvusprobleemid)?
Millised on noore senise elu olulisemad sündmused või pöördepunktid, nii head kui
halvad?
Kas noore elus on praegu või on varem olnud raskeid kaotusi või kriise, mis ohustavad
või häirivad tema tundeelu ja käitumist?
Millised on toetavad mälestused ja õnnestumised perekonna elus (lähedased
südamlikud suhted, õnnestumine õpingutes või spordis vm positiivsed sündmused)?
Kas noor on saanud spetsiaalset nõustamist/teraapiat või vajaks ta
nõustamist/teraapiat?
Kas noorel on head suhtlemisoskused?
Kas noor suudab ennast arusaadavalt väljendada?
Kas noorel on esinenud käitumisraskusi? Kas nende põhjustega on tegeletud, kas
noorel on aidatud sellest üle saada?

Iseseisvumise lävel on oluline hinnata noore eneseregulatsiooni võimet, kuna see on oluline
toimetulekuks nii õpingutega, tööl, suhetes, iseseisvusest tulenevate uute tunnetega jms.
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2.3.1.1.2. Identiteet

Noore isiklikku arengut hinnates võiks tähelepanu pöörata ka identiteedi kujunemisele.
Teadmine selle kohta, kes ma olen ja kust ma tulen, on oluline isikliku arengu ning tervikliku
„mina” ja identiteedi kujunemise seisukohast. Asendushooldusel sirguvate laste ja noorte
puhul on identiteet eriliselt tähtis. Loomulike emotsionaalsete perekonnasidemete
katkestamise tagajärjel võib kahjustuda laste ja noorte identiteedi kujunemine, kuna
perekonnasuhetes ja päritoluküsimustes tekivad ebaselgused, samuti tuhmuvad mälestused
(ka positiivsed), kui neist enam keegi ei räägi. Ka on lastel või noortel sageli piiratud
juurdepääs oma eluloofaktidele ning selle tõttu puudub võimalus luua tähendusi elus
toimunule ja toimuvale. Päritoluperekonnast eraldatuna võivad lastel ja noortel parimal juhul
kujuneda mingid arusaamad selle kohta, miks nad eraldati ja miks nad elavad
asendushooldusperes, halvimal juhul aga võib perekonnast eraldamisega kaasneda palju
teadmatust, ebaselgust, enesesüüdistusi, häbi ja depressiooni. Üks võimalus identiteedi
kujunemist toetada on töö lapse elulooga34.
Elulooga töötamise käigus areneb lapse eneseteadlikkus, ainukordne identiteet ja enda
aktsepteerimine oma ainulaadses elukontekstis. Seda tööd ei saa teha, ignoreerides
päritoluperekonda ning asendushooldusele eelnenud elusündmusi. Perekonnasidemed on
olulised, sest lapses või noores areneb kuuluvustunne, kui ta saab samastada ennast
pereliikmetega. Laps või noor samastab end erinevate inimestega, kuid nende hulgas on
pereliikmetel eriline roll hoolimata sellest, kas nad seda väärivad või mitte.35 Seega selleks, et
identiteedi kujunemine oleks võimalikult konfliktivaba, tuleks iseseisvuvat noort selles
protsessis aidata. Spetsialisti ülesanne on aidata noorel luua tema enda lugu, välistamaks
noores ohvriidentiteedi kujunemist või enesesüüdistusi ning tugevdamaks terve ja tervikliku
„mina” kujunemist – aidata suunata identiteedi kujunemist positiivses suunas.36 Suurenev
eneseteadlikkus ning see, kui elusündmustel on koht tema elus, aitavad noorel kujundada ka
läbimõeldud otsuseid edaspidiste suhete kohta oma päritoluperekonna liikmetega. Tööd
elulooga tuleb teha pidevalt, sest vanuse ja analüüsivõime kasvades käsitleb noor üht ja sama
elusündmust erinevalt, samuti võib noor vajada korduvalt samadele küsimustele vastuseid.
Seetõttu öeldaksegi, et töö elulooga on protsess, mitte üks ja kindel lõpp-produkt.
Soovides ja lootes, et asendushooldusel elavad lapsed ja noored on tulevikus toime tulevad,
eneseteadlikud ja aktiivsed tublid kodanikud, peab neid kõigepealt toetama, et nad oleksid
teadlikud sellest, kes nad ise on, kus on nende juured, ning hindaksid iseennast ja oma elu
lugu.
 Näide kaasamõtlemiseks. Ühes Eesti asenduskodus korraldatud elulootöö meetodist
inspireeritud uuringu käigus tuli noori küsitledes esile, et neil oli üllatavalt palju positiivseid
mälestusi nii oma varasest lapsepõlvest kui ka bioloogilistest vanematest. Isegi need noored,
kelle vanemad olid hüljanud, jutustasid ilusaid lugusid sellest, kuidas nad olid ühe või teise
vanema või pereliikmega midagi toredat ette võtnud või lihtsalt koos olnud. Lisaks, kuna oma
eluloo jaoks oli vaja koguda teavet (nt kui ei olnud kindlalt teada, kus laps on sündinud või kus
ta elas esimestel eluaastatel), pidid lapsed mõtlema, kelle käest oleks võimalik infot saada,
34

Olgu siinkohal nimetatud vaid mõned autorid, kes käsitlevad asendushooldusel elavate laste ja noorte
identiteedi kujunemise olulisust, näiteks Richard Rose ja Terry Philpot, Katie Wrench, Joy Rees, Sally Holland.
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Vaata näiteks Sindi, I. ja Strömpl, J. 2016. Asenduskodulapse identiteedi kujunemise toetamine elulootöö
meetodil. Sotsiaaltöö nr 4, lk 21–30.
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Wrench, K., Naylor, L. 2013. Life Story Work with Children Who are Fostered or Adopted. Creative Ideas and Activities.
London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
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ning nad leidsid hulganisti sugulasi, kellega nad varem ei olnud suhelnud, sest selleks polnud
vajadust. Seega lubas uuringukogemus järeldada, et töö laste elulugudega võib laiendada
sugulaste ringi ja aidata leida väljastpoolt asenduskodu uusi olulisi liikmeid lapse perekonnast
kui võrgustikust. Seejuures on vaja silmas pidada, et algatus tuleks lapselt endalt.37
 Näide kaasamõtlemiseks. 17-aastane Peeter soovis ühel lastekaitsetöötaja kodukülastusel
perekodusse näha tema toimikus olevaid dokumente. Koos hakati neid vaatama ja vestlema.
Selgus, et kuigi Peeter oli ema juurest kodust eraldamisel viieaastane, ei mäletanud ta sellest
alguses midagi. Lastekaitsetöötaja, kes oli tol korral Peetri turvakodusse viinud, rääkis talle
kodust äramineku loo. Noormehel jagus küsimusi veel kõige, vanavanemate, ema, isa ja kogu
tema lapsepõlve kohta. Lastekaitsetöötaja rääkis Peetrile nii palju, kui ta teadis, ja aitas tal
mõista, miks oli vajalik teda koos vennaga perekodusse paigutada. Vestluse käigus hakkasid
Peetrile meenuma ka mälestused: lahke naabritädi, vanaema jm.

Abistavad küsimused
 Kas noor teab oma sünnikohta?
 Kas noor teab, kus ja millistes elukohtades-asukohtades on ta varem elanud?
 Millised on noore teadmised oma bioloogiliste vanemate kohta ja kuidas ta neisse
suhtub? Mida ta neist teab? Kui vanem(ad) on surnud, siis kas ta teab matmiskohta?
 Mida tahaks noor ise oma päritoluperekonnast või vanematest rohkem teada saada?
 Mida noor teab oma nime, näiteks perekonnanime kohta? Kust see nimi pärineb, kas
isa- või emapoolsest suguvõsast? Milline on nime saamise lugu?
 Milline on noore seletus sellele, et ta on perest eraldatud? Millised faktid on neist
tõesed? Mis tähendusi noor annab ühele või teisele asetleidnud sündmusele oma elus?
Kas noor tahaks midagi rohkem teada saada perest eraldamise põhjuste kohta?
 Millised on noore positiivsed lapsepõlvemälestused ajast enne asendushooldusperet?
Kes olid toetavad inimesed tema elus? Kes olid toredad sõbrad?
 Mis kohta peab noor oma kodukohaks? Miks? Mis on toredat selles, et tema
kodukohaks on just see paik, mida ta kodukohaks peab?
 Kellega oma päritoluperekonnast või suguvõsast noor kontakti hoiab, kes on temale
olulised inimesed, sh positiivse mõjuga inimesed?
 Kas noor on saanud oma elukogemused läbi arutada spetsialistiga, kes mõistab
asendushooldusel olevate laste traumakogemust? Kas noor vajaks oma elusündmuste
mõtestamiseks endiselt spetsialisti abi?
 Kas noor teab, millised võimalused tal on oma mineviku kohta rohkem infot saada, kui
ta on sellest huvitatud?
 Kas noor valdab keelt, mis on tema bioloogiliste vanemate emakeel? Kas ta saab
nendega soovi korral vabalt ühises keeles suhelda? Kui ei saa, siis kas noor tunneb
sellest puudust?
 Kas noor on asendushooldusel elanud samas keele- ja kultuurikeskkonnas, kust ta
pärineb? Kui ei ole, siis kuidas ta mõtestab oma keelelist ja kultuurilist kuuluvust? Kas
noor vajaks tuge nende teemade lahtimõtestamisel ning selles, et endas tasakaal leida?

Iseseisvaks eluks valmistuv noor peaks tundma oma elulugu ning väärtustama iseennast.
Kui noorel on (lähi)sugulasi, tuleks soodustada nendega sellist suhtlust, et see toetaks
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noore identiteeti ja positiivset minapilti. Kui noor ei ole saanud asendushoolduse jooksul
oma traumakogemust läbi töötada, tuleb tagada, et tal oleks vajalik psühholoogiline tugi
olemas ka pärast asendushoolduse lõppemist.

2.3.2. Suhted sotsiaalvõrgustikuga: sh pere ja sõbrad
Soojad ja südamlikud suhted pakuvad noorte elus suurt tuge. Asendushooldusperes sirguval
noorel võivad olla lähedased suhted mitme talle olulise täiskasvanuga. Tähtsad võivad olla
suhted õdede-vendadega ning lähisugulaste ja nende lastega. Samuti on noortele väga
olulised suhted sõpradega.
Iga inimese panus noore ellu võib olla erinev, kuid kokkuvõttes, kui noorel on toetavaid
suhteid, pakub selline sotsiaalne võrgustik noorele suurt tuge.
Vahel võivad peresuhted tekitada perest eraldatud noortes segadust kuuluvustundega või
lojaalsuskonflikti. Näiteks võivad noored tunda lojaalsust asendusvanemate vastu, kellega nad
koos elavad ning kes on head ja hoolivad vanemad, samas võivad nad olla lojaalsed ka
bioloogilistele vanematele, kellega seoses neil võivad olla tugevad, aga samas kahetised
tunded.38 Samuti võib noorel tekkida küsimus, mis on kellegi roll tema elus ning kuhu või kelle
juurde ta kuulub. Noorele võib tunduda, et ta peab valima ühe või teise. Sellises olukorras on
hea selgitada, et mida rohkem on tema elus inimesi ja vanemaid, seda rohkem on tal tuge.
Et aidata noorel leida kuuluvustundega seotud vastuseid, on oluline täiskasvanute, nii
perevanemate kui ka lastekaitsetöötaja neutraalne ja hinnanguvaba hoiak päritoluvanemate
suhtes.
Isegi siis, kui lapsed ja noored tunnevad, et neil on lähedased suhted perevanematega,
soovivad nad rohkem kontakti oma päritoluperekonnaga. Samal ajal aga võivad nad soovida
emotsionaalses mõttes kuulumist mõlemasse perekonda39.
Suhe õdede ja vendadega võib asendushooldusel elavale noorele olla väga oluline. Sellest
hoolimata on noori, kes elavad oma õdedest-vendadest eraldi. Kui noor soovib õdede ja
vendadega kontakti ja nendega suhelda, tuleks teda selles kindlasti aidata.
 Näide kaasamõtlemiseks. Ühe nooruki jutust: „Mul on... no üks kord on mulle räägitud, et mul
on kolm poolõde, ja siis on räägitud, et mul on kolm pärisõde. Siis ikka tuli välja, et kolm
poolõde. Et mul on erinev isa, et mul on kolm poolõde... Ma tean, et poolõed räägivad kõik
vene keelt. ... Nendega tahaksin kohtuda. Mu oma sugulased. Ja no saatus on meil ju üks. Et
õdedega tahaksin kohtuda.“
 Näide kaasamõtlemiseks. Aivar on 18-aastane. Tema elukäiku iseloomustavad keeruline
lapsepõlv ja probleemne noorus, elamine hooldusperes ja erinevates asenduskodudes ning
erinevad teraapiad. Tema elus on olnud palju suhteid ja mitmed ümberpaigutused, ka
38
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lastekaitsetöötajad on vahetunud. Aivaril diagnoositi aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning
depressiivsus. Aivari tuba asenduskodus on sageli korrast ära ja tal kipuvad olema võlad.
Noormees ütleb, et tal ei ole sõpru ja üldiselt tunneb ta end üksildasena. Aivari lähikasvataja
Pireti sõnul on Aivar südamlik ja heatahtlik noormees. Aivar lõpetab aasta pärast kutsekooli.
Noormehega tegeleb viimasel aastal lastekaitsetöötaja Tuuli (eelmise lastekaitsetöötaja
asemel). Koos Tuuli ja oma lähima kasvataja Piretiga plaanitakse Aivarile
asendushooldusteenuse lõppedes erihoolekandeteenust. Ühtlasi hinnatakse koos Aivari
vajadusi ja plaanitakse toetavaid lisateenuseid. Lastekaitsetöötaja Tuuli abiga kavandatakse
Aivari enam-vähem iseseisvat elamist. Neile näib, et sobilik oleks toetatud elamise teenus.
Samas vajab Aivar abi ja nõu igapäevase elu korraldamisel. Nii on plaanis, et perevanem Piret,
kes on läbinud tugiisikukoolituse, jääb Aivari tugiisikuks vähemalt aastaks. Ühtlasi soovitakse
leida Aivarile sobiv töö.
Lastekaitsetöötaja Tuuli mõistab, et Aivar vajab oma ellu stabiilsust ja väikesi pidepunkte:
eeskätt suhteid inimestega, ka pidevat igapäevast abi ning mitte pealetükkivaid teenuseid.
Tuuli püüab luua Aivari elus stabiilsust. Ta on suunanud tähelepanu sellele, et tugevdada Aivari
lähivõrgustikku ja vähendada seeläbi noormehe üksildust. Koos Aivariga kaardistavad nad
suhteid ja tema pereliikmeid. Nad on võtnud kasutusele ökokaardi. Lastekaitsetöötaja Tuuli
usub, et suhete tugevdamine aitab Aivarit ning loodetavasti hoiab ära tõrjutuse noormehe
elus.

Abistavad küsimused
 Millised on noore suhted oma perevanematega?
 Kas noor tunneb, et perevanemad hoolivad tema tegemistest?
 Kas noor tunneb, et perevanemad pakuvad soojust ja hellust, või peab noor neid pigem
eemalolevaks, rangeks?
 Kas noor saab perevanematega rääkida oma muredest, mõtetest ja küsida abi?
 Millised on noore suhted ja kontakt oma bioloogiliste vanematega?
 Kas midagi on hiljuti muutunud noore suhetes oma bioloogiliste vanematega?
 Kas noorel on soovi korral võimalik suhelda oma bioloogiliste vanematega ja neid
külastada või neid omale asendushooldusperre külla kutsuda?
 Mida tähendab noorele sõna „perekond“? Kes kuulub noore perekonda ning kuhu noor
ise tunneb end kuuluvat?
 Kui noor lahkub asendushooldusperest, siis kas on tal on eelistusi selle kohta, kas ta
tahaks elada pigem bioloogiliste vanemate või perevanemate lähedal?
 Kas noor suhtleb õdede ja vendadega (kui tal neid on)? Kas nad saavad koos olla?
 Kas noorel on talle olulisi sõbrasuhteid? Kas noor soovib oma sõpradega suhelda edasi
ka siis, kui tema elukorraldus muutub?
 Kas tal on kerge sõpru leida?
 Kas midagi on hiljuti muutunud noore suhetes tema sõpradega?
 Kas noorel on paarisuhe (poiss-sõber/tüdruksõber)? Kas ta tunneb end selles
paarisuhtes hästi? Kas noor saab nõustamist paarisuhet puudutavatel teemadel, nt
turvaline paarisuhe, rasestumisvastased vahendid, pereelu planeerimine,
lapsevanemaks saamine?
 Kas
ning
mil
moel
jätkub
noore
suhtlemine
senise
kasuperega
asendushoolduse/eestkoste lõppedes? Kas noor jätkab elamist senise pere juures? Kui
ei, siis millist tuge noor KOVilt vajab eluaset ning muud elukorraldust puudutavates
küsimustes?
 Kui noore eestkostjateks on näiteks vanavanemad, siis kas nende east ja tervisest ei
tulene takistusi, et noort iseseisva elu alustamisel piisavalt toetada? Millist lisatuge
oleks noorel vaja?
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Soovitus: et saada paremat ülevaadet noore sotsiaalsetest ja ametkondlikest suhetest, võib koostada
ökokaardi ehk suhete kaardi. Ökokaart annab noore sotsiaalsest võrgustikust hea ülevaate, näitab
suhteid ja sidemeid inimestega. Ökokaart aitab visualiseerida, millised on head, olulised ja
tähenduslikud suhted. Iseseisvaks eluks valmistuva noore puhul, kui näiteks selgub, et nooruk ei kuulu
enda hinnangul perekonda või ta ei kuulu ühtegi eakaaslaste rühma, tuleks noorega olukorrast
vestelda. Võib arutleda ka selle üle, mis on perekonna tähendus, ning vestelda huvitegevuse võimaluse
üle.
Näiteks: vaata ökokaarti soovi korral siit, lk 15:
https://omapere.ee/wp-content/uploads/2014/09/OP_soovituslik_materjal1.pdf.

Iseseisvaks eluks valmistuval noorel peaks olema turvaline ja toetav sotsiaalne võrgustik.
Tuleb kaardistada noore suhtlusvõrgustik ning iseseisva elu planeerimisel on vaja arvestada
noorele oluliste suhetega ning tagada nende suhete jätkumine. Kui asendushoolduspere
tugi ei ole noorele piisav või ei ole kasupere noore täisealiseks saades valmis või huvitatud
tema toetamise jätkamisest, peab KOV planeerima noore toetamiseks lisavõimalusi (nt
tugiisik).

2.3.3. Õppimine ja töötamine

2.3.3.1. Haridus
Äärmiselt oluline on toetada noorte hariduse omandamist kogu asendushoolduse kestel.
Eduka iseseisva toimetuleku üks oluline tegur on põhi- või keskharidusest kõrgem
haridustase ja/või eriala omandamine. Ka käesoleva juhendmaterjali koostamisel rõhutasid
noored hariduse omandamise tähtsust. Ühtlasi rääkisid noored, et nad tõesti vajavad hariduse
omandamisel toetust ja julgustust ning seda, et nende edusamme märgatakse.
Kui noor jätab kooli pooleli või on oht, et ta seda teeb, siis sellises olukorras tuleb
loominguliselt mõelda, kuidas pakkuda talle võimalusi, et tema elus toimuks edasiminek.
Kindlasti on vaja püüda mõista kooli poolelijätmise võimalikke põhjuseid. Vahel võib
põhjuseks olla see, et noore elus on toimunud mingi muutus (näiteks suhetes või
koolikeskkonnas) ning noor ei kohane muutustega. Seega on noore elus stabiilsus kõikuma
löönud ning ta ei ole võimeline õppimisele keskenduma. Nii tuleks astuda üks samm tagasi
ning leida lahendusi stabiilsuse tagamiseks noore elus. Seejärel seada samme, et noor saaks
hariduse omandamisega jätkata.
Võimaluste uurimisel ja pakkumisel noorele tuleks olla piisavalt paindlik, et vastata noore
vajadustele. Näiteks võib kaaluda kursuse pikendust, et selle aja jooksul ka lisatoetust
pakkuda. Samuti võib soovitada noorele töövarjuks olemist, kuna see oleks hea võimalus
tutvuda lähemalt erialaga, mis võib huvi pakkuda, ning see võib motiveerida tagasi kooli või
õppima minema.
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„Olin pikalt elanud asenduskodus ja koolis ei käinud, lihtsalt ei tahtnud minna ja suures klassis

tundsin ärevust. Millalgi suunas lastekaitse mu teise asenduskodusse. Üheskoos
psühhiaatriga otsustati, et proovin õppida väikeklassis. Sain hakkama ja lõpetasin 9. klassi.
Eduelamus andis energiat ja jõudu gümnaasiumi edasi minna. Praegu koolis probleeme ei ole
ja ma nii püüan, et tuleksin seal toime.“(nooruk, 17a)

Abistavad küsimused















Kas noor tunneb end koolis hästi?
Millised on noore saavutused hariduse omandamisel? Kas noor on mingil alal eriti
andekas?
Miks noore hinnangul on haridus oluline; näiteks milliseid eeliseid annab haridus
tulevikus?
Kas või kes keskhariduse või kõrgkooli lõpetajatest on noorele eeskujuks?
Kui hariduse omandamisel ei oleks ühtegi piirangut (näiteks ei oleks võimetest või
uskumustest tulenevaid piiranguid, rahalistest võimalustest tulenevaid piiranguid), siis
mis eriala või kus tahaks noor õppida?
Mida mõtleb noor edasiõppimisest? Millist toetust ja kelle abi vajab noor
edasiõppimiseks?
Kas noore enda arvates saab ta koolitöös kasvatajatelt või perevanematelt ja
õpetajatelt piisavalt abi?
Kas noorel on õpiraskusi? Kas noor saab või on saanud nõustamisteenust või tuge
erivajaduse tõttu (nt lugemisraskus, keskendumisraskused, konkreetse õppeainega
seoses)?
Kas miski takistab noorel hariduse omandamist?
Kas noor on saanud karjäärinõustamisteenust?
Kas noor on rahul valitud erialaga? Mis talle selle juures meeldib? Kas ta näeb end
tulevikus sel alal töötamas?
Miks on noor valinud sellise eriala, mida täna õpib? Kas see huvitab teda? Kas
erialavaliku taga peituvad pigem praktilised põhjused (näiteks ühiselamu olemasolu,
asenduskodu lähedus, hilisem töökoht kindlustatud, tulevikus hea sissetulek vms)?
Kas noorel oleks võimalik taotleda mingit stipendiumi, et hariduse omandamine oleks
kergem ja rohkem toetatud? Millised mõtted on noorel endal?
Kas noor suudab jätkata õppimist, kui elukorraldus muutub ning täiskasvanute tugi
väheneb? Millist toetust ta endiselt vajaks, et jätkata õpinguid pärast asendushoolduselt
lahkumist?

Hariduse omandamist on edukamalt võimalik toetada koostöös karjäärinõustajate ja kohalike
koolide spetsialistide ja õpetajatega, vajaduse korral ka psühholoogide ja psühhiaatritega.
Seisa noore õiguse eest saada hea haridus! Informeeri vajaduse korral kooli noore
vajadustest ja aita luua toetusvõimalusi.
Kui noor vahepeal haridustee katkestab, tuleks julgustada teda seda hiljem jätkama, kui
vähegi võimalik ja ta selleks valmis on. Haridus ja omandatud eriala mõjutavad positiivselt
noorte hilisemat tööturule sisenemist ja majandusliku sõltumatuse saavutamist, ühtlasi
parandavad need noorte enesekindlust ja enesehinnangut.
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2.3.3.2. Töötamine
Töötamisharjumuse tekkimiseks on hea pakkuda noortele juba asendushoolduse kestel
töötamise võimalusi (nt koolivaheaegadel). Oma tööga raha teenimine võib noorele olla
oluline kogemus ja eduelamus. Alaealistele kehtivad töötamisel piirangud, mille kinnipidamist
tuleb jälgida.
 Näide kaasamõtlemiseks. Aleksandr oli 14-aastane, kui ta lastekaitsetöötaja külaskäigul
asenduskodusse avaldas soovi suvel tööle minna. Varasemalt oli ka tema vanem õde seda
soovinud, kuid ei olnud leidnud sobivat töökohta. Aleksandrile meeldis askeldada õues, maja
ümber, aidata muru niita ja rohtu lõigata. Lastekaitsetöötaja võttis ühendust aiandiga ja aiand
oli kohe lahkesti valmis Aleksandrile pakkuma võimalust töötada osalise ajaga ja ka kolleegi
tööjuhendajaks. Aleksandr jäi tööga rahule, sai töötasu ja temaga oldi väga rahul – aiand
kutsus teda ka edaspidi koolivaheaegadel tööle ja nädalavahetusteks appi. Oli loodud
pikaajaline hea ja toetav töösuhe ning Aleksandr oli saanud positiivse, enesehinnangut
parandava kogemuse.

Kui noor plaanib töötada õpingute kõrvalt, võivad olulised olla paindlik tööaeg, töötamine
osakoormusega, võimalus sobitada töögraafikut või teha kaugtööd jm.
Kui noor õpinguid jätkata ei kavatse ning tahab täiskohaga tööle minna ja end täielikult ise ülal
pidada, tuleks noorega koos analüüsida tema tulevikuplaane ja seda, millist tööd ta soovib,
töö leidmise võimalusi, noore oskusi ja teadmisi tööturu ning oma õiguste ja võimaluste
kohta. Selle järgi saab planeerida, millist tuge noor oma iseseisvat tööelu alustades KOVilt
vajab. Kuna tööga seoses võib noorel tekkida palju uusi küsimusi ja olukordi, on oluline, et
noorel oleks keegi, kellega vajaduse korral rääkida ja kellelt nõu küsida.
Abistavad küsimused
 Millised on noore töölkäimise kogemused?
 Kas noor plaanib koolivaheajal (suvevaheajal) tööle minna? Millised oleksid
võimalused?
 Kas on töötamist takistavaid tegureid? Millised need on?
 Kas noor on suuteline iseseisvalt töötama? Kas tal on mõni vaimne või füüsiline
erivajadus, mida tuleb arvestada sobiva töö ning töötamise viisi leidmisel? Kas oleks vaja
hinnata töövõimet?
 Milised on töö leidmise ja töölkäimise (nt transpordi) võimalused noore planeeritavas
elupiirkonnas?
 Kas noor on kursis töö otsimise võimalustega? Milliseid kanaleid on ta siiani töö
otsimiseks kasutanud? Kas tal oleks vaja lisateadmisi töö otsimise võimaluste kohta?
 Kas noorel on kogemusi tööle kandideerimisega (dokumentide koostamisega,
töövestlusega)? Kas ta vajaks selleks rohkem ettevalmistust, julgustamist, toetavat
inimest kõrvale (tugiisikut)?
 Kas noor tunneb oma õiguseid töötajana? Kas ta teab, et kui tööandja kohtleb teda
ebaõiglaselt, võib ta pöörduda tööinspektsiooni poole?
 Kas noor teab, et töösuhte lõppemise korral on tal õigus minna töötukassasse ja saada
toetusi ja teenuseid? Kas ta on valmis ise vajaduse korral töötukassasse pöörduma?
 Kas noorel on keegi, kelle poole ta saaks nõu küsimiseks pöörduda, kui töösuhetes
tekivad probleemid või kui ta tunneb vajadust toetava ja julgustava inimese järele,
näiteks töötukassaga suheldes?
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Iseseisvaks eluks valmistuva noore puhul peab olema noore huvidest ja soovidest lähtuvalt
läbi mõeldud, milline saab olema tema haridustee (haridustase ja erialavalik). Võimalikult
hea tulevase toimetuleku nimel tuleb noori julgustada ja toetada, et nad omandaksid nii
hea hariduse kui võimalik. Noore potentsiaali toetamata jätmisel ning puuduliku hariduse
tõttu võib kannatada tema tulevik. Hariduse omandamise järel on oluline tagada, et noor
suudaks tööd leida, kohaneks tööturul ja tunneks kokkukuuluvust ülejäänud ühiskonnaga.

2.3.4. Eluase ja elukeskkond
Enamik noori elab asendushooldusel kuni 18-19aastaseks saamiseni.
SHSi (sotsiaalhooldekande seaduse) kohaselt peab kohalik omavalitusus looma
asendushooldusel kasvanud noorele tingimused kodukohta tagasipöördumiseks. See ei
tähenda aga seda, et noor peab täisealisena igal juhul naasma kunagisse kodupaika. Sageli on
ta elanud asendushooldusel hoopis teises piirkonnas, kus on talle tuttav keskkond, kogu
suhtlusvõrgustik, võibolla ka kool või töökoht. Sunnitud lahkumine hoopis teise piirkonda võib
noore enesetundele ja motivatsioonile mõjuda rusuvalt. Noorega koos tema tulevast
elukohta planeerides tuleks lähtuda sellest, kus noor ennast koduselt tunneb, kus on tema
tugivõrgustik, kus asuvad talle sobivad ning meelepärased haridus- või töövõimalused.
Tähtis on see, et eluase on noore vajaduste kohane ning turvaline, nii selle asukoha kui ka
naabrite mõttes. Noor ei tohiks tunda, et ta on ühiskonnast välja lõigatud. Tulevases elukohas
peavad noorel olema head elamistingimused. Puudulikud elamistingimused ning vajadustele
mittevastav eluase võivad kujundada käegalöömist, madalat enesehinnangut ning lootusetust.
Elukohas peaks olema igapäevaeluks kõik vajalik (näiteks ühistranspordivõimalused, pood,
raviteenused vms). Ühtlasi on oluline elupaiga pakkumisel vältida noore saatmist elama
sotsiaaleluruumi või sinna, kust ta asendushooldusele paigutati ning kus noor võib endist viisi
kokku puutuda näiteks oma sõltlastest bioloogiliste vanematega või ebatervete
elukommetega sõpruskonnaga.
Abistavad küsimused









Kas noorega on juba räägitud erinevatest realistlikest ja sobivatest elukohavõimalustest?
Kas tulevane eluase võiks asuda linnas või looduskeskkonnas?
Kus võiks olla noore tulevane elukoht, arvestades väljakujunenud sõbrasuhteid?
Kas noore jaoks on uues elukohas-asukohas olemas toetavad suhted ja toetav
suhtevõrgustik?
Kas elukoha asukoht on turvaline?
Kas piirkonnas on sobivaid töökohavõimalusi?
Kas elukoht on elamiskõlblik?
Kas elukoht on noorele taskukohane ja jõukohane ülal pidada?

Iseseisvaks eluks valmistuva noorega tuleb aegsasti arutada uue elukohaga seotud vajadusi,
ootusi ja võimalusi. Elukoht peab olema turvaline ning noore vajadustele vastav ja edukat
toimetulekut soodustav. Vältida tuleks noore paigutamist keskkonda, kus elutingimused või
naabrid võivad kujundada käegalöömist, madalat enesehinnangut ja lootusetust.
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2.3.5. Majanduslik olukord: sh raha ja sissetulekud
Piisav majanduslik kindlustatus toetab iseseisvuvate ja elluastuvate noorte edusamme. On
keeruline öelda, mis on piisav majanduslik kindlustatus. Rõhuasetus peaks olema
individuaalsetel vajadustel ja eesmärkidel. Ühtlasi on oluline toetada noore enda vastutust
majandusliku sõltumatuse saavutamisel.
Asendushoolduselt lahkudes peab noorel olema piisav sissetulek, et tasuda elamise, toidu,
transpordi, riiete ja muu vajaliku eest. Noor peaks suutma majandada ning sissetulekuid ja
väljaminekuid planeerida. Selle oskuse omandamiseks on oluline asendushooldusel elades
nende teemade üle arutleda ja rahaga ümberkäimist harjutada.
 Näide kaasamõtlemiseks. Mari sai asenduskodus elades igakuist taskuraha, mille kulutas tihti
samal päeval, näiteks karastusjookide ja krõpsude peale. Kuu jooksul küsis Mari sageli
sõpradelt raha, et endale midagi meelepärast osta, kuid laenatud rahasummat tagasi maksta
ei suutnud. Sellest omakorda tekkisid sõpradega konfliktid. Ka Mari ise oli oma raha
kasutamise ja tekkinud võlgade pärast mures. Ta oli nõus, et hakkab igal nädalal pidama täpset
arvestust oma kulutuste üle ja et perevanem aitab teda selles. Mari hakkas kulutusi üles
märkima ning nädala lõpus aitas perevanem tal hinnata tehtud kulutuste olulisust. Ühtlasi
seati plaan võlgade tagasimaksmiseks. Mari ei laenanud enam sõpradelt. Ta kulutas saadud
taskuraha siiski sageli juba esimesel päeval meelepäraste karastusjookide ja krõpsude peale.
Nii sai Mari uusi kogemusi raha kasutamisel ja hoidmisel, kuid tegi endiselt vahel tarbetuid
ostusid. Nüüd on Mari minemas suvel tööle. Ta on elevil, et saab planeerida suurema
rahasumma kasutamist.

Et noor saaks täisealisena õpinguid jätkata, vajab ta majanduslikku toetust, et end ülal pidada.
Selleks saab KOV noort toetada järelhooldusteenuse raames (loe täpsemalt ptk 3 ja 4).
Kui noor plaanib tööle minna, tuleb noore olukorda hinnates koos temaga arutleda, kas ta
tuleb täiesti ise toime või vajaks (vähemalt alguses) siiski KOVilt toetust või tugiteenuseid.
Abistavad küsimused
 Kas noor saab asendushooldusel olles taskuraha? Kas ta on taskuraha kasutanud
läbimõeldult ja otstarbekalt?
 Kas noor on mingil määral asendushoolduspere rahaasjadesse kaasatud, kas talle
õpetatakse igapäevast rahakasutamist?
 Kas noorel on oma pangakonto?
 Millised on noore sissetulekud, kui ta saab 18(19)-aastaseks?
 Kas noorel on tagatisi (varandus, pärandus, hoiuarve, kindlustus)? Kas KOV on noorele
tema sissetulekuid kogunud, et need talle üle anda, kui noor saab täisealiseks (nt
elatis, toitjakaotuspension)? Kas on teada, mida noor plaanib selle rahaga teha? Kas
oleks hea noorega arutleda, kuidas võiks seda raha oma elu sisseseadmiseks
mõistlikult kasutada?
 Milline on noore majanduslik olukord lühemas ja pikemas perspektiivis (sissetulekud,
toetused, väljaminekud, rahalised kohustused)?
 Kas noor vajab toimetulekuks kõrvalist abi? Kas ja kust ta seda saab?
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 Kas noor on suuteline majandama oma võimaluste piires?
 Kas noorel on võlgu, laene või liisinguid? Ebamõistlikke laene, tasumata trahve? Kas
on oht, et teda võidakse ära kasutada? Kas noore võimekus oma rahaasjade eest
vastutada vajaks analüüsimist?
 Kas on töötamist takistavaid tegureid?
 Kas noor vajab lisatoetusi?
 Kas noore omandatud haridustase võimaldab tal leida töö ja end ülal pidada? Kas
parema toimetuleku nimel tulevikus tasuks noort julgustada haridusteed jätkama
ning vajaduse korral teda selles toetada (ka rahalise toetusega)?

Iseseisvuva noore toetamisel tuleb analüüsida, milline on noore sissetulek iseseisvat elu
alustades, kas ta tuleb sellega toime ja kas noor vajaks mingit lisatoetust. Oluline on
pöörata tähelepanu hariduse omandamisele – põhiharidusest kõrgem haridus loob
eeldused toimetulekuks täiskasvanueas ja iseseisvas elus.

2.3.6. Muu: sh praktilised oskused ning õigused ja juriidilised asjaolud

2.3.6.1. Praktilised oskused
Noore iseseisvumise toetamine on suuresti seotud tegevustega, mis kõik peavad leidma noore
elus aset palju varem, kui toimub formaalne järelhooldusele suunamine või
asendushooldusperest iseseisvasse ellu astumine. Iseseisvumise toetamine ei saa alata, kui
noor saab täisealiseks, vaid seda peab silmas pidama kogu asendushoolduse kestel, võttes
arvesse lapse/noore vanust ja arenevaid võimeid. Siinjuures on iseseisvumise igapäevasel
toetamisel
oluline
roll
asendushooldusteenuse
osutajal.
Oluline
on,
et
asendushooldusteenuse osutaja igapäevane elukorraldus võimaldab noore eluoskuste
kujunemist (ingl life skills), näiteks nagu söögitegemine ja poeskäik, rahaga ümberkäimine ja
eelarve planeerimine, koristamine ja ümbruse korrashoid.
 Näide kaasamõtlemiseks. Mari oli 8-aastane, tal on diagnoositud vaimupuue. Kui
asenduskodus toimus juhtumiplaani tegevuskava vahehindamine, sai üheks eesmärgiks seatud
võileva tegemise õppimine. Aasta-aastalt jätkus selliste väikeste eesmärkide püstitamine nagu
oma toa koristamine, pangakaardi vormistamine ja taskuraha kasutamise juhendamine,
ühistranspordi kasutamise selgeksõppimine, lastekaitsetöötaja külastamine vallavalitsuses jms
igapäevaelus toime tulekuks vajalikud oskused ja toimingud. Nüüd on Mari 18-aastane, tubli ja
asjalikult iseseisev, kui ta vajab abi, siis ta küsib seda.
Huvitav teada: Inglismaal 2002. aastal korraldatud uuring40 näitas, et see, kuidas noore eluoskuste
kujunemist toetati asendushoolduse ajal, oli seotud sellega, kuidas noor tuli toime kuus kuud peale
asendushoolduselt lahkumist. Need teenuseosutajad, kes märkimisväärselt pöörasid tähelepanu
eelmainitud oskuste kujunemise toetamisele, mõjutasid väga positiivselt noorte elu.

Abistavad küsimused
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 Kas noorega on vesteldud tema eluoskustest, sh söögitegemine ja poeskäik, rahaga
ümberkäimine ja rahaasjade planeerimine, koristamine ja ümbruse korrashoid?
Milliseid neist oskustest on vaja edendada?
 Mida on noore igapäevaelu oskuste kohta märganud teda iga päev ümbritsevad
inimesed (usalduskasvataja või perevanem)?
 Mida noor tahaks juurde õppida, et paremini toime tulla?
 Mida saad teha, et aidata kaasa noore eluoskuste kujunemisele? Millist igapäevast
elukorraldust on oluline noorele pakkuda, et ta saaks harjutada ja omandada vajalikke
eluoskusi?

Iseseisvaks eluks valmistuv noor peaks toime tulema igapäevaste kodutööde ja muude
praktiliste oskustega. Eluoskuste kujunemisele pannakse alus lapseeas, selleks peavad lapse
ja noore elukeskkond ja -korraldus olema toetavad nii asendushooldusperes, lasteaias,
koolis kui ka kodukohas ja ühiskonnas laiemalt. Kui noorel täisealisena on veel vaja praktilisi
oskusi arendada, peaks KOV selleks vajaduse korral tuge pakkuma (nt tugiisik).
2.3.6.2. Õigused ja juriidilised asjaolud
Et noore huvid ei saaks kahjustada, tuleb tagada, et ta oleks oma õigustest teadlik ning tal
oleks võimalik kasutada talle ühiskonnas ettenähtud vahendeid, teenuseid ja toetuseid.
Selleks on vajalik nii info olemasolevate võimaluste kohta kui erinevate taotlusprotsesside
mõistmine, samuti sisemine julgus ja valmisolek asuda iseseisvalt suhtlema erinevate asutuste
ja teenuseosutajatega. Selles kõiges võib noor vajada esialgu tuge nii info kui julgustamise
näol.
Kui asendushooldusel viibiv nooruk oli lapseeas, oli KOVi lastekaitsetöötaja eelkõige see, kes
hoolitses, et lapse õigused oleks kaitstud ning vajalikud hüved tagatud. Kui on teada, et noore
täisealiseks saamisel vahetub spetsialist, näiteks et lastekaitsetöötaja asemel hakkab noorega
tegelema sotsiaaltöötaja, siis on noorele toeks, kui sellest temaga võimalikult aegsasti
räägitakse. Samuti võiks uut inimest noorele võimalikult varakult tutvustada. Seega oleks
sobiv korraldada ühine kokkusaamine, kus arutatakse noore vajadusi ja tulevikuplaane.
Eestis kehtiva õiguse järgi saab laps täieliku teovõime 18-aastaseks saades. Seega, kui noor on
saanud 18-aastaseks, võib ta oma vara iseseisvalt käsutada ja lepinguid sõlmida ning
kohustust eestkostja/vanema(te) nõusoleku järele enam ei ole.
Kui iseseisvuv noor on psüühilise erivajaduse või puudega, võib hindamise tulemusena
selguda, et noore huvide kaitsmiseks tuleb piirata tema teovõimet. See võib vajalik olla
näiteks juhul, kui pikemat aega on ilmnenud, et noor ei suuda vastutada rahaliste tehingute
eest ning võib kergesti sattuda ärakasutamise ohvriks. Et ennetada olukorda, kus noor satuks
suurtesse võlgadesse, võib kohaliku omavalitsuse üksus pöörduda kohtusse avaldusega
määrata noorele eestkostja, kes esindab teda rahaliste tehingute tegemisel.
Vahel võib ette tulla, et alaealise elu korraldamiseks on vaja enne täisealiseks saamist tema
teovõimet laiendada (nt abiellumise või lapse saamise tõttu). Kohus saab laiendada vähemalt
15-aastase alaealise teovõimet, kui see on alaealise huvides. Seda on võimalik teha alaealise
noore enda algatusel, kuid selleks on vajalik ka tema seadusliku esindaja (eestkostja)
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nõusolek. Alaealise teovõime laiendamisel otsustab kohus, milliseid tehinguid võib alaealine
teha iseseisvalt.
Abistavad küsimused
 Kas noorel on seaduslik alus riigis viibimiseks? Kas see on tähtajaline, millal tuleks seda
pikendada? Kui noor ei ole Eesti kodanik, kas ta sooviks ja saaks taotleda
kodakondsust? Mida selleks teha?
 Kas noorel on vajalikud isikut tõendavad dokumendid (sünnitunnistus, ID kaart,
vajaduse korral pass)?
 Kas noor teab, milliseid teenuseid ja toetuseid on tal õigus riigilt ja kohalikult
omavalitsuselt saada? Millist infot noor neil teemadel veel vajaks, kuidas talle seda
anda?
 Kas noor saab kõiki toetuseid ja teenuseid, millele tal on õigus? Kui ei, siis mida oleks
vaja veel teha (nt avaldused, taotlused vms), et noor ettenähtud hüvesid saaks? Kes
võiks noort selles toetada?
 Kas 18-aastaseks saamisel on noor võimeline käsutama oma vara iseseisvalt ja sõlmima
lepinguid iseseisvalt?
 Kui noor soovib täisealisena oma päritoluandmete kohta rohkem teada, kas ta teab,
kuhu selleks pöörduda?

Iseseisvaks eluks valmistuval noorel peaks olema vajalikud dokumendid ning suutlikkus
suhelda ametiasutustega. Noore suhtlusvõrgustikus võiks olla keegi, kes teda vajaduse
korral selles toetab. Iseseisvumise toetamine ja/või järelhoolduse planeerimine peab
hõlmama ka noore informeerimist tema õiguste kohta ajal, kui noor saab 18-aastaseks ning
kui kohalik omavalitsus ei ole enam noore seaduslik esindaja.

2.4. Juhtumiplaani tegevuskava koostamine
Noore (pool)iseseisva elukorralduse, sh järelhoolduse planeerimiseks vajalike vahendite,
võimaluste ning teenuste ja toetuste ülesmärkimiseks kasutatakse juhtumiplaani ning
juhtumiplaani tegevuskava. Lapse eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud
kohaliku omavalitsuse üksus peab koostama SHS-i kohaselt juhtumiplaani ja juhtumiplaani
tegevuskava enne lapse asendushooldusele suunamist. Kohaliku omavalitsuse üksus täiendab
lapse
juhtumiplaani
pärast
lapse
asendushooldusele
suunamist
koostöös
asendushooldusteenuse osutajaga. Asendushooldusele suunatud lapse juhtumiplaan ja
juhtumiplaani tegevuskava vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.
Juhtumiplaani tegevuskava võimaldab süsteemselt kirja panna noore vajadused, eesmärgid,
tegevused ja vahendid, mis on noore toetamisel vajalikud. Siinjuures on oluline, et noorel
endal oleks selge, mis on plaanitavad tegevused ning kes ja kuidas saab teda erinevates
eluvaldkondades toetada.
Juhtumiplaani tegevuskava tuleb SHS-i järgi koostada noorele, kellele KOV hakkab osutama
järelhooldusteenust. Samas tuleb igale asendushoolduselt lahkuvale noorele tagada nii tema
vajaduste kohased vajalikud sotsiaal-, tervishoiu- ja õigusteenused kui ka vajadustele vastav
rahaline toetus. Seega ka noor, kellele järelhooldusteenust ei planeerita, võib vajada jätuvat
nõustamist ja praktilist abi.
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Et iga noore iseseisvumine ja elluastumine oleks planeeritud, soovitame juhtumiplaani raames
koostada elluastumiseks tegevuskava kõigile asendushoolduselt lahkuvatele noortele, sh
näiteks tööellu või ajateenistusse suunduvatele noortele. Läbimõeldud tegevuskava tagab
tõhusamalt noore eduka iseseisvumise ja elluastumise ning pakub noorele kindlust.
Eelmainitu eeldab planeerimist ning hea on planeeritav üles märkida juhtumiplaani
tegevuskavas.
Kohalikul omavalitsusel on kohustus osutada abi kõigile abivajajatele / toimetulekuraskustes
inimestele. Arvestades seda, et asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatel noortel on
sotsiaalne võrgustik nõrgem, siis selleks, et vältida suuremaid probleeme tulevikus, on hea
noore elluastumise planeerimisel tagada rohkemat kui vaid seaduses esitatud
miinimumnõuded. Seega juhul, kui kohalik omavalitsus ei planeeri noorele
järelhooldusteenust, kuid noor vajab mitmekülgset toetust, tuleb kohalikul omavalitsusel
oma abivajavat elanikku abistada. Vajalikud toetused ja teenused on soovitatav üles
märkida juhtumiplaani tegevuskavas.
Soovitused tegevuskava koostamiseks
 Tegevuskava peab olema selgelt sõnastatud. Noor on ise oma elust teadlik, seetõttu ei ole
tegevuskavas vaja tema elu pikalt kirjeldada. Tegevuskava on mõeldud noorele, seetõttu on
hea, kui kirjapandu on võimalikult selge ja lihtsalt sõnastatud, nii et noor saab kõigest aru.
 Kõiki elumuresid ei pea lahendama ühe tegevuskavaga. Kuigi riske tuleb ette näha, ei ole siiski
mõistlik probleeme kuhjata ning liigselt keskenduda sellele, mis kõik võib juhtuda. Kui ühes
tegevuskavas on liialt palju probleeme ja elumuresid, siis võib see muutuda laialivalguvaks ja
kaduda konkreetsus. Oluline on tegevuskava regulaarne ülevaatamine. Seaduse kohaselt tuleb
tegevuskava üle vaadata vähemalt üks kord aastas. Siiski võib hea olla, kui tegevuskava
ülevaatamist planeeritakse tihedamalt, seda just iseseisvuvate ja elluastuvate noorte puhul.

Kokkuvõttes on oluline, et juhtumiplaani tegevuskava oleks võimalikult noorest lähtuv,
koostatud erinevate noorele lähedal seisvate inimeste koostöös, sh võttes arvesse noore
enda arvamust, ning sisaldaks elluastumise ja (pool)iseseisva elukorralduse planeerimist.
Plaanitud tegevused peavad lähtuma hinnatud vajadustest. Tegevuskavas tuleb välja tuua
konkreetsed kavandatavad sammud, vastutajad ja tähtajad.
Vaata tegevuskava näidist lisast 2.

2.5. Tulemuste jälgimine, ülevaatamine ja vahehindamine
Tulemuste jälgimisel, ülevaatamisel ja vahehindamisel on oluline pöörata tähelepanu noore
muutuvale elukorraldusele ja sellest tulenevalt ka muutuvatele vajadustele, näiteks tuleks
silmas pidada järgmisi asjaolusid:
 Tulemuste jälgimisel, ülevaatamisel ja vahehindamisel on tähtis üle vaadata eelmised
hindamised ja koostatud tegevuskava, sh eesmärgid ja planeeritud tegevused.
 Õppiva noore puhul tuleks tulemuste jälgimisel ja ülevaatamisel tähelepanu pöörata
sellele, kas noor järjepidevalt õpib ja/või kas ta plaanib edasi õppida. Sellest oleneb,
kas noorel on (endist viisi) õigus saada järelhooldusteenust.
 Õpinguid mittejätkavate noorte puhul tuleks tulemuste jälgimisel ja ülevaatamisel
jälgida seda, et noorte elu laabuks hästi. Just mitteõppivate noorte puhul on võimalik,
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et neid toetav suhtlusvõrgustik on väiksem või puudulik ning seetõttu võivad noored
jääda omapäi ja kindla seljataguseta.
Nii õppivate kui ka mitteõppivate noorte vajadused võivad muutuda. Seda, mida
planeeriti aasta või kaks tagasi, ei ole ehk võimalik enam teostada, kuna noore elus on
toimunud muutused (nt on noor jäänud lapseootele, õppimise asemel läheb
ajateenistusse jm).
Oluline on riskide ja võimaluste tasakaal. Tähtis on välja selgitada noore olemasolevad
võimalused ja tugevused, millele üles ehitada lahendusi, mitte keskenduda
probleemidele ja raskustele. Terviklik hindamine võtab arvesse noore elu eri
valdkondi, kuid keskendub eeskätt tema tugevustele ning konkreetsetele vajadustele.
KOVi lastekaitsespetsialistil või sotsiaaltöötajal on soovituslik hoida noorega kontakti
vähemalt kaks aastat pärast seda, kui noor on iseseisvalt elama asunud, et jälgida, kas
noor suudab saavutatud edu hoida.
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3.

JÄRELHOOLDUSE EESMÄRK JA SISU

Järelhooldusteenus on alates 1.01.2018 loodud uus teenus asendushooldusel täisealiseks
saanud noortele. Järelhoolduse eesmärk on toetada noorte iseseisvat toimetulekut ning
õppimise jätkamist.
Järelhooldusteenust osutatakse lähtudes juhtumiplaanist, mille järgi kohalik omavalitsus
tagab noorele kaks peamist järelhooldusteenuse komponenti:
1) eluaseme;
2) isiklike kulude katmise keskmiselt 240 euro ulatuses ühes kuus ja vähemalt 2880 euro
ulatuses ühes aastas.
Lisaks on kohustus pakkuda noorele vajaduspõhiseid tugiteenuseid ja toetusi. Iga KOVi
kohustus on välja selgitada ka teenuste või toetuste vajadus ning siis seda pakkuda peale
selle, et tagatakse eluase ja isiklike kulude katmine.
Seega on järelhooldusteenuse puhul tegemist teenuste komplektiga, mis toetab noore
iseseisva toimetuleku kujunemist ja/või iseseisvat toimetulekut ning õpingute jätkamist.

3.1. Järelhooldusteenuse sihtrühm
Kui varem sai õppimise korral asendushooldusteenusel olla kuni 25. eluaastani, siis nüüd
lõpetatakse asendushooldusteenuse osutamine, kui noor saab täisealiseks (õppimise korral
siis, kui noor saab 19-aastaseks). Seega ei ole järelhooldusteenus otseselt
asendushooldusteenuse osa, vaid selle võimalik jätk.
Asendushooldus- ja järelhooldusteenus erinevad oma sisult ja eesmärgilt. Kui
asendushooldusteenus on suunatud lapse igapäevasele kasvatamisele ja arengu toetamisele,
siis järelhooldusteenuse puhul ei ole igapäevane kasvatamine teenuse esmatähtis eesmärk.
Kõige tähtsam on eelkõige õpingute jätkamise ja iseseisvumise toetamine. Täisealise noore
iseseisvumise toetamisel tuleb lähtuda tema vajadustest. Iga noore (ka erivajadusega noore)
puhul on võimalik toetada tema võimetekohast iseseisvat toimetulekut.

3.1.1. Kellele ning millistel tingimustel peab järelhooldusteenust osutama?
Esmajoones tasub silmas pidada, et kui noor saab asendushooldusteenuse osutamise ajal
täisealiseks ning jätkab õppimist põhikoolis, gümnaasiumis ning kutseõppe tasemeõppes, siis
on tal õigus olla asendushooldusteenusel kuni järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, mil ta
saab 19-aastaseks. Täisealiseks saanud õppivale noorele on võimalik asendushooldusteenuse
asemel pakkuda ka järelhooldusteenust, aga seda vaid juhul, kui noor ise soovib loobuda
õigusest saada asendushooldusteenust, mitte KOVi ühepoolse otsusena. Kui noorega ühiselt
tema elukorralduse valikute üle arutledes selgub, et ta ise eelistaks järelhooldust
asendushooldusele ning see on tema huvides ja toetab tema iseseisvumist ja õpingute
jätkamist paremini, siis on võimalik noor järelhooldusele suunata ka varem, kui on saabunud
tähtaeg, mil asendushooldusteenuse osutamine peaks tema jaoks lõppema.
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SHS-i §-s 4516 sätestatakse, kellele ning millistel alustel ja tingimustel osutatakse
järelhooldusteenust. SHS-i § 4516 lõikes 1 on määratletud, kellele peab järelhooldusteenus
olema tagatud (seda sihtrühma arvestatakse ühtlasi KOVile toetusfondi vahendite
eraldamisel). Järelhooldusteenus tuleb tagada noorele, kes on kasvanud ja täisealiseks saanud
asendushooldusel (st asenduskodus, perekodus või perekonnas hooldamisel või
hooldusperes) ning jätkab vahetult pärast seda järjepidevalt õppimist. Peamine kriteerium on
õppimise järjepidev jätkamine – kui noor õpingud katkestab, siis kohalikul omavalitsusel
puudub kohustus järelhooldusteenust tagada, kuid seda võib osutada ka mitteõppivale
noorele. Õpingute katkedes on samuti endist viisi oluline koos noorega olukorda analüüsida
ning aidata tal leida võimalusi oma haridustee jätkamiseks, töö leidmiseks või muul moel
toimetulekuks. Muu hulgas on võimalik jätkata ka mitteõppivale noorele järelhooldusteenuse
osutamist (vt allpool).
Järelhooldus peab olema tagatud kutseõppe tasemeõppes õppivale noorele. Seega ei lähe siin
arvesse erinevatel täienduskoolitustel osalemine vms. Tasub tähele panna, et puuetega
noorte puhul on olemas ka erinevaid neile kohandatud õppevorme, mida võivad pakkuda
näiteks kutseõppeasutused, kuid tegemist ei ole siiski kutseõppe tasemeõppega (nt Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse erinevad kursused). Seega, kui on vaja selgusele jõuda, kas
noorele saab osutada järelhooldusteenust SHS-i § 4516 lg 1 alusel, tuleks kindlaks teha, kas ta
õpib tasemeõppes. Selleks võib näiteks asjaomaselt õppeasutuselt selle kohta infot küsida.
Silmas tuleb pidada ka seda, et noorel on õigus järelhooldusteenust saada kuni esmase
nominaalse õppeaja lõpuni. Kui nominaalne õppeaeg on lõppenud, võib õppeasutus küll
võimaldada õpingute jätkamist, kuid KOVil ei ole siis enam kohustuslik noorele
järelhooldusteenust osutada. Kui noor viibib akadeemilisel puhkusel, siis nominaalne
õppeaeg peatub ning hiljem selle võrra pikeneb. Õppeasutuste reeglid võivad olla erinevad –
kui on kahtlus, kas noore nominaalne õppeaeg jätkub või on lõppenud, tasub küsida
õppeasutuselt sellekohane selgesõnaline tõend.
Kui noor otsustab õppimise kestel eriala vahetada, ei võta see õigust saada
järelhooldusteenust, kuna endiselt on täidetud järelhooldusteenuse saamise peamine
tingimus: katkematu õppimine. Järelhooldusteenust on tal sellisel juhul õigus saada § 4516 lg 1
p 1 järgi esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni ehk selle ajani, mil pidi esimesena
valitud eriala lõpetama. Kokkuvõttes ei võta eriala vahetamine õigust järelhooldusteenust
saada, aga sellega ei saa pikendada teenuse saamise aega (§ 4516 lg 1 p 1 alusel).
Kui noor peab vanuse tõttu asendushoolduselt lahkuma (st on saabunud selle õppeaasta lõpp,
mille jooksul noor sai 19-aastaseks) ning endiselt omandab kas põhi- või keskharidust, siis ka
sel juhul on tal õigus saada järelhooldusteenust § 4516 lg 1 alusel (kuigi põhi- või keskhariduse
omandamist ei ole järelhooldusteenuse saamise õiguse alusena otseselt seaduses mainitud).
Sel juhul on aga oluline lähtuda sellest, et järelhooldusteenuse üks eesmärke on õpingute
jätkamine ning ilmselgelt ei ole võimalik jätkata hariduse omandamist järgmises õppeastmes
enne, kui ei ole lõpetatud asendushooldusteenuse saamise ajal alustatud hariduse
omandamist.
Oluline on ka tähele panna, et teenus on mõeldud neile, kes õpivad järjepidevalt katkematul
üleminekul asendushoolduselt järelhooldusele. Seega ei ole kohalikul omavalitsusel kohustust
järelhooldusteenust osutada noorele, kes on vahepeal alustanud iseseisvat elu ilma õpinguid
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jätkamata. Järelhooldusteenust saada on õigus juhul, kui jätkatakse õppimist kohe järgmisel
õppeaastal pärast asendushooldusteenuse osutamise lõppemist.
Näiteks, kui noor läheb ajateenistusse, siis on tal pärast ajateenistust õigus
järelhooldusteenust saada vaid sel juhul, kui ta enne ajateenistusse minekut on asunud
õppima. Sel juhul vormistatakse tavaliselt ajateenistuse ajaks akadeemiline puhkus. Seega sel
ajal järelhooldusteenuse osutamine ei katke. Kui noor läks ajateenistusse pärast
asendushooldusteenuse osutamise lõppu ning enne õppeasutusse sisse ei astunud, ei ole tal
pärast ajateenistuse lõppu õigust järelhooldusteenust saada.
SHS-i § 4516 lõike 2 alusel on KOVil õigus ja võimalus osutada järelhooldusteenust ka
laiemale sihtrühmale: noored, kes on kasvanud asendushooldusel, kuid ei jätka õppimist (§
4516 lg 1 tähenduses); noored, kes on kasvanud perekonnas eestkostel. Seda sihtrühma küll ei
arvestata KOVile toetusfondi rahade määramisel, kuid toetusfondi vahendeid võib kasutada,
et nendele noortele järelhooldusteenust osutada.
Mõned näited
1. Asendus- või perekodus elanud ja täisealiseks saanud noor, kes jätkab järjepidevalt
õppimist – tal on õigus järelhooldusteenust saada SHS-i § 4516 lõike 1 alusel. Nendele
noortele laienes varem asenduskoduteenus, nüüd järelhooldusteenus.
2. Asendus- või perekodus elanud noor, kes on lahkunud teenuselt ja ei jätka õppimist –
kohalikul omavalitsusel ei ole kohustust talle järelhooldusteenust osutada, kuid ta võib
seda teha SHS-i § 4516 lõike 2 punkti 1 alusel. Varem oli nendel noortel võimalus saada vaid
KOVi toetust üldise sotsiaalhoolekande raames.
3. Hooldusperes elanud noor, kelle hoolduspereleping on lõppenud ja kes jätkab
järjepidevalt õppimist – tal on õigus saada järelhooldusteenust SHS-i § 4516 lõike 1 alusel.
Varem oli nendel noortel võimalus saada vaid KOVi toetust üldise sotsiaalhoolekande
raames.
4. Hooldusperes elanud noor, kelle hoolduspereleping on lõppenud ja kes ei jätka õppimist
– kohalikul omavalitsusel ei ole kohustust talle järelhooldusteenust osutada, kuid ta võib
seda teha SHS-i § 4516 lõike 2 punkti 1 alusel. Varem oli nendel noortel võimalus saada vaid
KOVi toetust üldise sotsiaalhoolekande raames.
5. Füüsilise isiku eestkostel olnud noor, kes on saanud täisealiseks ning jätkab õppimist –
kohalikul omavalitsusel ei ole otsest kohustust talle järelhooldusteenust osutada, kuid ta
võib seda teha SHS-i § 4516 lõike 2 punkti 2 alusel. Varem oli nendel noortel võimalus
saada vaid KOVi toetust üldise sotsiaalhoolekande raames.
6. Füüsilise isiku eestkostel olnud noor, kes on saanud täisealiseks ning ei õpi – KOVil ei ole
otsest kohustust talle järelhooldusteenust osutada, kuid ta võib seda teha SHS-i § 4516
lõike 2 punkti 1 alusel. Varem oli nendel noortel võimalus saada vaid KOVi toetust üldise
sotsiaalhoolekande raames.
NB! Ülalpool on kirjeldatud teenuse osutamise kohustust ja võimalusi, kasutades vahendeid,
mille riik on toetusfondi kaudu KOVile eraldanud asendus- ja järelhooldusteenuse jaoks. Lisaks
võib KOV oma vahenditest osutada nii järelhooldusteenust kui pakkuda muid toetuseid ja
teenuseid ka nendele noortele, kes ei kuulu § 4516 nimetatud sihtrühmade hulka.
Juhul kui isik, kellel on õigus teenust saada ja kes vastab SHS-i § 4516 lõike 1 tingimustele,
teenust soovib, siis tuleb KOV-l see ka tagada. KOV-l puudub siin kaalutlusõigus, kas teenust
osutada, ning ei ole ka õigust lisatingimusi seada. Samas on järelhooldusteenus vajadusest
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lähtuv teenus – KOV koostöös noorega hindab noore vajadusi ning otsustatakse muu hulgas
majanduslikust seisukorrast lähtuvalt, kui palju toetab mingit n-ö teenuse komponenti KOV
ning kui palju isik ise. Kui ühises arutelus jõutakse järeldusele, et isik seda teenust ei vaja, siis
on tal loomulikult võimalik järelhooldusteenusest loobuda. Arusaamatuste vältimiseks oleks
soovitatav selline noore soov ja otsus fikseerida kirjalikult. Juhul kui teenuse osutamine
katkestatakse ning noor näiteks aasta pärast soovib siiski järelhooldusteenust saada ning ta
kuulub õigustatud isikute sihtrühma (on õppinud katkematult peale asendushoolduselt
lahkumist), siis tuleb KOV-il teenuse osutamist jätkata.
SHS-i § 4516 lõike 2 alusel võib KOV osutada järelhooldusteenust ka eestkostel kasvanud
noorele. Eestkoste lõpeb lapse täisealiseks saamisega; kui aga noor jätkab õppimist, siis
eestkostetoetust saab endine eestkostja veel selle õppeaasta lõpuni, mil noor sai 19-aastaseks
(samuti lastetoetust). Seega võivad eestkoste ning eestkostetoetuse maksmine õppiva noore
puhul kesta erineva tähtajani. Kuna tegemist ei ole sihtrühmaga, kellele on kohustuslik
järelhooldusteenust osutada, ei ole siin ka konkreetset reeglit, millisel hetkel peab teenuse
osutamist alustama – lähtuda tuleb isiku reaalsest hinnatud vajadustest. Vajadused võivad
erineda näiteks olenevalt sellest, kas noor elab edasi endise eestkostja juures, kes saab
eestkostetava lapse toetust ning tagab tema ülalpidamise, või läheb noor iseseisvalt elama.
Eestkostetoetuse saamine ei takista järelhooldusteenuse osutamist, sel juhul võib arvestada
eestkostetoetuse isiku isiklikuks sissetulekuks ning selle arvelt saab katta eluasemekulud ja
muud vajadused. Isiklike kulude katmiseks mõeldud toetuse maksmist eestkostetoetuse
saamine ei mõjuta ning seda tuleb ikka maksta.
Enne järelhooldusteenusele suunamist, nagu ka eespool kirjutatud, koostab eestkostja
ülesandeid täitev või isiku täisealiseks saamisel elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus
juhtumiplaani (SHS-i § 10). Varasem juhtumiplaan lõpetatakse ja seda saab hiljem näha STARis
kui mittekehtivat plaani. (Vt „Juhtumikorralduse käsiraamat“, 2006, ja „Juhised juhtumipõhise
võrgustikutöö meetodi rakendamiseks“, 2012). Põhjalikud juhtnöörid, kuidas STARis
järelhooldusteenuse osutamist vormistada, leiab STARi andmeregistri koolitusmaterjalist
„Asendus- ja järelhooldusteenuse registreerimise juhend“41.

3.2. Õppimise katkestanud noored
Nagu eespool öeldud, võib KOV oma vahenditest järelhooldusteenust osutada või muul viisil
toetada ka neid noori, kes ei vasta sotsiaalhoolekande seaduse alusel järelhooldusteenuse
saamise tingimustele. Üks sihtrühm, kellele KOV võib osutada teenust oma äranägemise järgi,
võivad olla noorukid, kes jätkavad haridusteed mitte kohe 18(19)-aastaselt, vaid näiteks 21aastaselt. Samuti võib kohalik omavalitsus osutada järelhooldusteenust noorele, kes omandab
haridust muus vormis kui sotsiaalhoolekande seadus ette näeb, näiteks osaledes
täienduskursustel vms. On väga oluline toetada noorte haridustee jätkumist ka siis, kui nad on
juba pisut vanemad kui 18 (19). Vahel ei pruugi noored veel 18(19)-aastaselt haridust
väärtustada. Kodu leidmine, iseseisva toimetuleku õppimine, uute sõprade leidmine,
naabruskonnas kohanemine, võib-olla ka kooselu (abielu) ja laste saamine võivad näida
noortele esmajärjekorras olulised. Mõne aja pärast, kahekümnendate eluaastate alguses, kui
ollakse kohanenud, võivad noored tunda endas valmisolekut jätkata haridusteed. Kehtivate
41

STARi andmeregistri koolitusmaterjal. Asendus- ja järelhooldusteenuse registreerimise juhend.
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalteenuste_ja_toetuste_andmeregister_STAR/asendus-jajarelhoolduseregistreerimisejuhend_0.pdf.
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õigusaktide kohaselt ei ole Eestis kohalikul omavalitsusel kohustus osutada noorele
järelhooldusteenust siis, kui ta ei jätka õpinguid kohe pärast täisealiseks saamist. Samas on
siiski väga toetav, kui kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja informeerib noort
aegsasti toetuse saamise võimalustest sel juhul, kui ta jätkab õpinguid mõne aasta möödudes,
näiteks 21-aastaselt (näiteks erinevatest stipendiumidest, kohaliku omavalitsuse
ühekordsetest toetustest vms).
On hea teada, et Eestis pakuvad täiskasvanud õppijatele paindlikke õppevorme kutse- või
kõrghariduse omandamiseks nii kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid (vt ka
https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/tasemehariduseomandamine).
Selleks, et otsustada, millist tuge on noortele elluastumise või järelhoolduse raames vaja ning
kas ja millist abi oleks otstarbekas pakkuda sihtrühmale, kellele KOV võib lisaks teenust
osutada, on vaja igast küljest hinnata noorte olukorda ja vajadusi. Noorte nõustamisel on
lastekaitse- või sotsiaaltööspetsialistile toeks koostöö karjäärinõustajatega.
Kui noor ei jätka õpinguid, siis võib see olla tema iseseisvat toimetulekut takistav tegur. Kui
koostöö noorega on võimalik, siis tuleks analüüsida ka õpingute katkestamise järgset
olukorda juba siis, kui ta on asendushooldusel või kui järelhooldusteenuse osutamine
lõpetatakse. Koos noorega peaks mõtlema läbi, kuidas ta edasi toime tuleb, millised on
tema toetamise võimalused pärast õpingute katkestamist, milline on noore enda vastutus ja
panus ning mida ta oma edasiselt elult soovib ning kuidas selleni jõuda.

3.3. Elukoha/eluaseme tagamine
Kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb tagada noorele elukoht/eluase, seda nii õppivale
täisealisele noorele kui ka õpinguid mittejätkavale täisealisele noorele. Eluaseme tagamine on
kõigi noorte puhul vajalik meede. Samas ei tähenda eluaseme tagamine üksüheselt seda, et
kohalik omavalitsus peab kindlasti andma mingi eluaseme, näiteks korteri. Kohalik
omavalitsus peab tagama, et noorel on püsivalt kusagil elada, samuti tuleb võtta arvesse, mis
ulatuses on vaja kompenseerida mingeid eluasemega seotud kulutusi (selgub hindamise
käigus).
Eluasemeks võib olla näiteks:
- üürikorter
- ühiselamu või õpilaskodu
sotsiaaleluruum
- muu noore elukorraldusega sobilik eluase.
On noori, kes soetavad (näiteks üürivad) ise endale korteri, kui neil on oma raha. Mõned
noored üürivad korteri ja kohalik omavalitsus aitab korteri üürimisel (näiteks nõustab
üürilepingu sõlmimisel või osaleb üüri tasumisel).
Järelhooldus on seotud õppimisega ja sel ajal võib noor elada ühiselamus või õpilaskodus.
Siiski tuleb rõhutada, et kui eluase on ühiselamu või õpilaskodu, siis on vaja kindlasti läbi
mõelda ka see, kus noor saab elada sel ajal, kui ühiselamu on suletud või tühi (vaheajad,
nädalavahetused). Kui sellist sobivat eluaset ei ole, siis ehk ühiselamu ikkagi ei sobi ja tuleks
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pigem leida korter, üürituba vms. Ja kui õpingute/järelhoolduse ajal elab noor ühiselamus või
õpilaskodus, peab varakult mõtlema sellele, kus noor hakkab elama siis, kui ta on õpingud
lõpetanud.
 Näide kaasamõtlemiseks. Liina sai 19-aastaseks ning peale seda, kui ta kutsekoolis õpingud
lõpetas, pakkus KOV talle elamiseks tuba eakate hooldekodus, mis oli ka eemal lähemal
asuvast linnast, kus Liina hakkas tööl käima. Liina tundis end „uues” elukohas väga halvasti.
Kuigi tal ei olnud midagi eakate inimeste vastu, tundis ta end siiski nende hulgas halvasti.
Ühtlasi oli tal keeruline elukohast tööle jõuda, kuna bussid sõitsid asulast linna ja tagasi harva.
Alguses Liina pelgas oma muret lastekaitsetöötajale kurta. Ta arvas, et peab olema rahul
sellega, mis talle on pakutud. Siiski võttis ta lastekaitsetöötajaga ühendust ning rääkis oma
raskustest. Koos hakkasid nad mõtlema uute elukohavõimaluste üle. Liina tahab linnas korteri
üürida. KOV soovib Liinat edasi toetada, et talle oleks üüri maksmine jõukohane.
 Näide kaasamõtlemiseks. Kaur jätkas peale kutsekooli õpinguid kõrgkoolis. Noormees elab
nädala sees kooli ühiselamus ning nädalavahetuseti ja koolivaheaegadel oma vanema õe
juures. Kaur ei soovinud kohalikult omavalitsuselt munitsipaalkorterit. KOV on hinnanud, et õe
juures elamine on Kaurile sobiv ja toetav võimalus. Õe võimekus on samuti hinnatud.
Kokkuvõttes on kõik osapooled Kauri elukorraldusega rahul.

Tänaseni on väga terav probleem olnud kohaliku omavalitsuse pakutavate elamispindade
elamistingimuste ja keskkonna kvaliteet. Pakutavad elamispinnad on sageli väga kehvad ning
korterid võivad vajada mitte ainult sanitaar-, vaid kapitaalremonti. Pakutava eluaseme puhul
tuleb silmas pidada, et eluase peab vastama vähemalt ehitusseadustikus (§ 11 lg 4)
kehtestatud nõuetele.
Sageli asuvad pakutavad elamispinnad sotsiaalmajades, kuhu on koondunud
sotsiaalprobleemidega ning kehva toimetulekuvõimega inimesed. Ühtlasi pakutakse
eluasemeid, mis on keskustest eemal, ning seetõttu võivad noorel tekkida raskused näiteks
tööle jõudmisega või (isolatsioon) sotsiaalses elus osalemisel. Seega tuleb arvesse võtta seda,
et elukoht ja eluase oleksid sobivad ja turvalised nii naabrite kui ka asukoha mõttes ning ei
isoleeriks noort elust. Noore eneseväärikust ja optimistlikku mõttelaadi võib märkimisväärselt
kehvasti mõjutada see, kui elamistingimused on halvad. Oluline on, et tulevane eluaseelukoht pakuks noorele stabiilsuse ja turvalisuse tunnet.
Elukohaks võib erandjuhul olla asenduskodu peremaja, kus elavad ka asendushooldusteenusel
olevad lapsed. On tarvis aga silmas pidada, et kindlasti ei vaja täisealine asendushoolduselt
iseseisvasse ellu astuv õppiv noor nii palju järelevalvet ja tuge kui alaealine. Arvestades noore
vajadusi ja toimetulekuvõimet, tuleb leida talle sobivaim võimalus. Peamine eesmärk on
noore iseseisvumise ning võimalikult iseseisva toimetuleku toetamine.
 Näide kaasamõtlemiseks. Priidule on määratud puue. Ta jätkab täisealisena õpinguid
lihtsustatud õppekava alusel. Ta vajab igapäevase elukorraldusega hakkamasaamisel
märkimisväärselt tuge ja järelevalvet. Priidule meeldib, et ta saab elada edasi
asenduskodus. Asenduskodu on valmis selleks, et Priit elab seal edasi järelhooldusteenuse
raames. Lastekaitsetöötaja on arvamusel, et kohalik omavalitsus võiks noorele
asenduskodu ruumides järelhooldusteenust osutada. Samas on kerkinud küsimus, kuidas
asenduskoduperes edasi elamine võimaldab Priidul iseseisvuda. Ka puudega noore
eluoskused võivad areneda. Asenduskodu personal koos Priiduga otsib võimalusi, et
asenduskodu elukorraldus oleks Priidu vajadustele vastav just suurema iseseisvumise ja
eluoskuste kujundamise mõttes.
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Nendel puhkudel, kui noor soovib oma päritolupaiga (rahvastikuregistrijärgse kohaliku
omavalitsuse) asemel minna elama teise kohalikku omavalitsusse, tuleb leida võimalusi,
kuidas anda talle endale õigus otsustada, kus ta oma elu sisse seada soovib. Ühtlasi tuleb
rõhutada, et eluaseme tagamist ja/või järelhooldusteenuse osutamist ei pea seostama jäigalt
registrijärgse elukohaga. Kui see on põhjendatud ning osapooled selles kokku lepivad, võib
noorele eluaset pakkuda ning järelhooldusteenust korraldada ka see KOV, kus noor tegelikult
elab või kuhu ta elama asub. Seega KOV-id peaksid sellises olukorras kokku leppima, kes
noorele eluaseme tagab ja/või järelhooldusteenust osutab. Tähtis on võimalikult ajakohane ja
varane planeerimine ning koostöö, milles noor ka ise aktiivselt osaleb.
Üleandmise planeerimine on oluline, et kindlustada stabiilsus noore elus. Samas on see tähtis
järelhooldusteenuse rahastamise seisukohast. Üleminekul tuleb kokku leppida teenuse
rahastamises, sest raha isiku eest laekub kohalikule omavalitsusele, kes on STARis noore
järelhooldusteenusele suunanud. Enamasti on see rahvastikuregistrijärgne kohalik
omavalitsus. (Loe lähemalt rahastamise võimaluste kohta peatükist 4.4.1. Kuidas toimida
olukorras, kui teenusel oleva noore elukoht aasta kestel muutub?)
Noorel endal on kohustus hoolitseda elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris ja
esitada sinna oma elukoha andmed (rahvastikuregistri seadus § 391, lg 2).
Pane tähele! Rahvastikuregistri seadus muutus alates 2.01.2019. Registrist kustutakse nende
inimeste elukoht, kes on sel ajal registris KOVi täpsusega. Kui inimesel ei ole elukohta üheski
kohalikus omavalitsuses, siis tal ei ole võimalik saada KOVi osutatavaid teenuseid. Kehtima
jääb põhimõte, et kui muutub inimese elukoht, näiteks noorte puhul, kes asuvad elama
iseseisvale elamispinnale, on kohustus elukoht registreerida 14 päeva jooksul. Need noored,
kes elavad hoolekandeasutuses, oma elukohta sinna endiselt registreerida ei saa ning jäävad
sel juhul ka edaspidi registrisse kohaliku omavalitsuse täpsusega. Seadusemuudatuse tõttu ja
selleks, et teenuste osutamine ei katkeks, peab noor ise või tema seaduslik esindaja esitama
taotluse, et elukoha aadressina kantaks registrisse varasem linna ja linnaosa või valla ja
osavalla täpsusega aadress ehk selgete põhjenduste olemasolul on see teatud tingimustel
võimalik.
Kui noor tahab muuta elukohta ja minna elama teise KOV-i ning samas on noor õigustatud
saama
järelhooldusteenust,
saab
uues
kohas
juhtumiplaani
üle
võtta.
Soovitused teenuse osutamise üleandmise korral teisele kohalikule omavalitsusele
 suhtle aegsasti selle kohaliku omavalitsuse üksuse töötajaga, kes hakkab noorega
edaspidi tegelema
 leppige kohtumiseks aeg kokku, nii et ka noor oleks kohtumisel ja tutvuks uue
inimesega
 tee STARis muudatus juhtumikorraldaja kohta.

3.3.1 Pooliseseisev elamine – elukoht noortekodus
Eesti õigusaktides noortekodu mõistet formaalselt määratletud ei ole. Seega noortekodu
puhul ei ole tegemist eraldi teenusevormiga.
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Kui noortekodu all mõista üleminekuetappi asendushoolduselt täielikult iseseisvasse ellu, siis
võib see olla noorele väga kasulik võimalus harjutada igapäevaseid eluoskusi. Noortekodu
võimaldab noortel eralduda asendus- või perekodus olevatest noorematest lastest, kellega
nende elukorraldus ei ühti, ja veeta rohkem aega omavanustega. Samuti pakub noortekodu
noortele võimalust maandatud riskidega keskkonnas iseseisvat hakkamasaamist harjutada ja
iseseisvaks eluks vajalikke oskuseid omandada. Nii soodustab noortekodus elamine noorte
edukat täiskasvanueluga kohanemist, eluoskuste kujunemist ning iseseisvat toimetulekut42.
Hetkel on Eestis mitmel asendushooldusteenuse osutajal olemas noortekodud. Samas on
noortekodu tähendus väga erinev ja see ei tähenda alati seda, et noor saab mõnevõrra kokku
puutuda juba iseseisva elu ja majandamisega43. Praeguse noortekodude süsteemi puudus on
see, et mõningal juhul jätkub teenuse osutamine samal kujul nagu n-ö tavalises asendus- või
perekodus ning noortele ei võimaldata seal piisavalt iseseisvat elamist (eelarve planeerimist
ning üksinda elamiseks vajalike oskuste praktiseerimist) ning seeläbi ei täida noortekodu seda
eesmärki, mis tal peagi iseseisvasse ellu astuvate noorte eluks ettevalmistamisel võiks olla.
See tuleneb ilmselt senisest teenuste korraldusest – kuna asendushooldusteenusel võis varem
viibida kuni 25. eluaastani, oli ka noortekodu puhul tegemist asendushooldusteenusega ning
seal võisid elada koos nii alla 18-aastased kui ka juba täisealised noored (olenevalt asutuse
valikutest ja hinnangutest noorte valmisolekule iseseisvamaks elukorralduseks). Sellisel juhul
lähtuti tihti asendushooldusteenuse tingimustest ning noortele oli tagatud ööpäevaringne
järelevalve, olulisel määral täiskasvanute toetust, kohati tehti noorte eest ära ka kodutööd (nt
koka või koristaja olemasolu) jms.
Järelhooldusteenuse lisandumise tõttu tuleb analüüsida, kas senist süsteemi on võimalik ja
mõistlik jätkata või tuleks teha mingeid muudatusi. Olukorra muudab keeruliseks asendus- ja
järelhooldusteenuse rahastamise erinevus, mistõttu on raske jätkata erinevatel teenustel
olevatele noortele elukoha pakkumist samas noortekodus. Erinevas vanuses ja erinevate
vajadustega noored võivad vajada ka mõnevõrra erinevat noortekodu vormi (nt täiskasvanute
järelevalve ja kohalolu ning raha kasutamise otsustusvabaduse osas jms).
Sõltumata sellest, kas noortekodu korraldatakse formaalselt asendus- või
järelhooldusteenusena (või hoopis teenusena noortele, keda KOV toetab omal algatusel),
tuleks läbi mõelda, mis on noortekodu eelis noorele võrreldes tavalise asendushooldusperega
või päris iseseisvalt elamisega. Noortekodu elukorraldus peaks toetama noore iseseisvumist.
Näiteks võiks olla loodud võimalusi selleks, et noored saaksid ise rahaasju planeerida, poest
süüa osta ja süüa teha, majapidamistöid teha jm.
Noortekodus elamise kasulikkus tuleks iga noore vajadustest lähtudes ning kokkuleppel noore
enda ja noortekodu töötajatega läbi rääkida. See, kas ja millal noor võiks siirduda
noortekodusse, tuleks paika panna vajaduste hindamisel ning juhtumiplaani tegevuskava
koostamisel koos noore ja perekodu perevanema või asenduskodu kasvatajaga.

42

Osila, L., Turk, P., Piirits, M., Biin, H., Masso, M., Anniste, K. 2016. Asendushoolduselt elluastuvate noorte
uuring. Uuringuraport. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.
43
Ibid.
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Peamised küsimused, millele vastused leida, on näiteks järgmised:
Üldine
 Kas noor hakkab elama noortekodus alaliselt või osadel päevadel kuus (nt
nädalavahetustel)? Sellest tulenevalt tuleb kokku leppida nö teenuse maht ning koos
teenuseosutajaga läbi mõelda, kuidas tagatakse noore heaolu sel ajal kui ta ei ole
noortekodus (nt viibides õpilaskodus).
 Kas noortekodus toetatakse noort ka individuaalsemal tasandil, nt praktiliste
eluküsimuste puhul (rahaasjade planeerimine, toiduvalmistamise oskused jms)?
 Kas noortekodus toetatakse noort emotsionaalselt (nt keegi lähedane täiskasvanu,
kes on noorele toeks ja pühendab talle oma aega)?
Täisealiste noorte puhul
 Kas noortekodu pakub noorele peamiselt eluasemeteenust? Kas konkreetsele noorele
piisab sellest?? Kui ei, siis millised on võimalused pakkuda noorele lisatuge kas
koostöös noortekoduga või eraldiseisva teenusena (nt tugiisiku näol)?

Huvitav teada: Eesti uuringutulemused toovad esile, et neil noortel, kes asendushoolduse ajal
elukohast eemal õppisid või olid mingil perioodil elanud noortekodus, on iseseisva
majandamise kogemus praktilisem ja nad on täiskasvanuelus iseseisvalt hakkama saamiseks
paremini ette valmistunud. Ühtlasi tõid mitmed noored välja, et asenduskodust ellu astudes on
iseseisvumine sujuvam, kui iseseisvat elu on võimalik turvalises keskkonnas enne lõplikku
elluastumist noortekodus harjutada.44

3.4. Isiklikeks kuludeks ettenähtud rahaliste vahendite tagamine
Noore isiklike kulude katteks peab linna või valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt
240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas. Nimetatud kohustus on KOV-il, kelle
eelarvest järelhooldusteenust rahastatakse. Isiklikeks kuludeks on näiteks toit, riided,
hügieenitarbed, haridus, vaba aeg, huvitegevus, transport, tervis ja ravikulud jm.
Kommunaalkulud siia alla ei kuulu, seda kulu peaks arvestama eraldi eluaseme tagamise
komponendi raames. Isiklike kulude tagamine on järelhooldusteenuse kohustuslik
komponent, mille maksmisest ei saa loobuda. Seega, kui järelhooldusteenust osutatakse, siis
tuleb tagada isiklike kulude katmine vähemalt eespool välja toodud summa ulatuses nii SHS-i
§ 4516 lõike 1 kui ka lõike 2 alusel teenust saavatele noortele, seda summast vähendada ei
või.
Kui noore isiklikest sissetulekutest kaetakse osaliselt järelhooldusteenuse maksumus, siis
sellest vabanevad KOV-il vahendid, mida KOV ei kasuta järelhooldusteenuse rahastamiseks,
ning KOV saab suuremas mahus osta teenust neile noortele, kelle kohta seadus ütleb, et KOV
võib teenust osutada.

44

Osila, L., Turk, P., Piirits, M., Biin, H., Masso, M., Anniste, K. 2016. Asendushoolduselt elluastuvate noorte
uuring. Uuringuraport. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.
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3.5. Vajaduspõhised toetused ja teenused
Järelhooldusteenuse raames tagab KOV noorele vajaduspõhised tugiteenused ja toetused, mis
aitavad kaasa tema iseseisvale toimetulekule ning toetavad õpingute jätkamist.

3.5.1. Kohaliku omavalitsuse toetus
KOV saab maksta (näiteks ühekordseid) toetusi, milleks võivad olla toetused koolitoidule,
transpordile jm (ammendavat loetelu teenustest ei ole). Lisaks on kohalikul omavalitsusel
õigus kehtestada lisatoetusi, mida makstakse noore toimetuleku tagamise, tervise hoidmise ja
taastamise, hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks (nt
toetus huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks, prillide, küttepuude
või riiete ostuks).
Seadus ei piira toimetulekutoetuse maksmist järelhooldusteenusel viibijatele, seega on KOVil
õigus neile tingimustele vastavuse korral toimetulekutoetust määrata. Arvestades kehtivat
toimetulekupiiri ja seda, et noorele tuleb tagada nii eluase kui iga kuu isiklike kulude katteks
240 eurot, siis eelduslikult toimetulekutoetuse maksmise vajadust ei ole. Aga teatud juhtudel
võib see vajadus siiski tekkida (nt võib olla järelhooldusteenusel oleval isikul tekkinud pere).
Iga olukord on erinev ja KOV peab tegema läbi samasuguse menetluse ja asjaolude hindamise
nagu teistegi taotlejate puhul. Järelhooldusteenuse saajal on põhimõtteliselt õigus
toimetulekutoetust taotleda ja seda vajaduse korral ka saada.

3.5.2. Toetused hariduse omandamiseks ja õpingute rahastamiseks
Hariduse omandamiseks on võimalik saada nii riiklikke toetusi ja stipendiume kui
mitmesuguseid toetusi ja stipendiume koolidelt või teistelt organisatsioonidelt.
Õppetoetuse maksmist ja määramist reguleerivad riiklikul tasandil õppetoetuste ja õppelaenu
seadus ja määrus üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused.
Kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel on võimalik saada riiklikku põhitoetust ning
eritoetuseid (nt majandusliku olukorra alusel). Selleks esitatakse taotlus oma õppeasutusele.
Koolid saavad hüvitada teatud tingimustel sõidukulu ning õpilaskodu/ühiselamu maksumust,
makstakse kooliõunatoetust jms. Täpsemat infot tasub uurida konkreetsest õppeasutusest.
Üliõpilastele on olemas riiklikud õppetoetused:
- vajaduspõhine õppetoetus –majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus
kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks
- vajaduspõhine eritoetus –majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus
kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase
vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud.
Riikliku õppetoetuse taotlus tuleb esitata oma õppeasutusele.
Riiklikud üliõpilaste stipendiumite liigid on järgmised
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-

erialastipendium (maksab õppeasutus või SA Archimedes)
tulemusstipendium (maksavad õppeasutused, kellele riik on tegevustoetuse andmisel
eraldanud stipendiumifondi)
erivajadustega üliõpilaste stipendium (maksab SA Archimedes)
asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetav stipendium (maksab SA Archimedes
http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium )

Asendushooldusel kasvanud noortele on olemas veel eraldi stipendiume:
- SEB Heategevusfondi stipendumid: http://www.heategevusfond.ee/stipendium
- SA Eesti Lastefond annab asendushooldusel elavale noorele stipendiumi kord aastas:
http://elf.ee/meist/meie-varasemad-tegutsemised/stipendium-lastekodulastele-jaorbudele/.
- Lions-Klubi LC Tallinn Eesti I stipendium kõrgharidust omandavatele asenduskodu
noortele http://www.lions.ee/bw_client_files/lions/public/img/File/20182019/10_aprill/LCTEI_statuut_2019-2020.pdf
On olemas veel palju erinevaid mitteriiklike stipendiume. Mitteriiklikud stipendiumid on tihti
suunatud uurimistöö tegemiseks konkreetses valdkonnas ning nendele kandideerimise
eelduseks on hea õppeedukus või silmapaistvad tulemused teadustöös. Tihti on oluline ka
ühiskondlik aktiivsus ning osalemine korporatsioonide, klubide või teiste organisatsioonide
töös. Kuid on ka stipendiume, mis on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite
soetamiseks ja igakuiseks toimetulekutoetuseks. Info saamiseks erinevate stipendiumide
kohta tasub soovitada noorel pöörduda oma õppeasutuse nõustajate poole ning jälgida infot
erinevates kanalites õpilaste/üliõpilaste infokirjades, teadetetahvlitel, internetiportaalides ja
organisatsioonide kodulehtedel.
Stipendiumidele kandideerimiseks võib noor vajada julgustamist ning suunamist, vähemalt
esimesel korral. Vahel on vajalik ka soovituskiri, mille võib kirjutada ka nt lastekaitsetöötaja.
Sisukas soovituskiri, milles on välja toodud noore tugevused ja potentsiaal, aitab tal saada nii
rahalist toetust, kui ka saada juurde enesekindlust ja tuge juba sellestki, et keegi temas
selliseid omadusi näeb ning ka soovituskirjana esitab. Sellega kaasneb tihti ka soov ja
vastutustunne õpingutele pühendada ning ootusi õigustada.
Võimalus on taotleda ka õppelaenu: https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppelaen
Samas tuleb noorele kindlasti rääkida põhjalikult sellest, et laenuga võetakse rahaline
kohustus ning laen tuleb hiljem tagasi maksta.

3.5.3. Tugiisikuteenus
Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on tugiisikuteenus üks kohaliku omavalitsuse
korraldatavatest sotsiaalteenustest, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine
olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike
probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja
omavastutuse võime arendamises. Tugiisikuteenus on üks lisavõimalus toetada
asendushooldusel kasvanud noort iseseisva elu alustamisel. Nende noorte iseseisva elu
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alustamine on tihti üpris järsk ning tagasipöördumise võimalus puudub, kuid tugiisik saab
aidata noorel sujuvamalt iseseisva eluga harjuda, olles vajaduse korral noore jaoks olemas
ning vastates tema küsimustele, samuti pakkudes noorele ise olulist infot ja võimalusi, aidates
teha valikuid ja langetada otsuseid.
Tugiisik võib olla nii noorele varasemast tuttav inimene kui ka keegi väljastpoolt senist
tutvusringkonda, kui ta on saanud tugiisikutööks vajaliku ettevalmistuse. Tuttava inimesega
on hea usalduslik kontakt olemas ning tugiisikuteenuse raames on tõenäoliselt suhteliselt
lihtne koostööd teha. Samas võib võõra asjaliku tugiisikuga suhtlemine anda noore
suhtlusvõrgustikule olulist täiendust ning olla seetõttu ehk isegi parem valik kui tuttav tugiisik.
Samuti on noori, kellel ei ole head suhet seniste perevanematega (kasvatajatega) või kes ise
mingil põhjusel ei soovi tuttavat inimest tugiisikuks. Oluline on koos noorega erinevad
võimalused läbi kaaluda, nii et saaks ühiselt otsustada, kes oleks talle kõige sobivam tugiisik.
Koostöö tugiisikuga on noorele vabatahtlik. Sageli ei ole aga just toimetulekuraskustes noored
eriti altid erinevaid teenuseid (sh tugiisikuteenust) vastu võtma. Oluline on, et noort
ümbritsevad täiskasvanud (eelkõige KOVi lastekaitse- või sotsiaaltöötaja teenuse
korraldajana) tutvustaksid talle seda võimalust ea- ning asjakohasel moel ning motiveeriksid
teda teenust vastu võtma.
Asendushoolduselt pärit noortega töötavate spetsialistide kogemuste kohaselt on sagedased
ka juhtumid, kus noor saab vahetult pärast asenduskodust lahkumist mõnda aega iseseisvalt
hästi hakkama, kuid hiljem ilmnevad tagasilöögid. Probleemid võivad tekkida illusioonide
purunemisest, puudulikest igapäevase majandamise oskustest, suutmatusest hoida töökohta
või suhteid, raskustest lapsevanema rolli täitmisel vms. Seepärast tasub võimaldada
tugiisikuteenust ka neile noortele, kelle asendushoolduselt lahkumisest on juba teatud aeg
möödas.
On leitud, et tugiisiku- ehk mentorteenus on noorele seda kasulikum, mida pikem on suhe.
Teenus on kõige tulemuslikum, kui seda osutatakse mitu aastat. Kui teenust osutatakse
vähemalt aasta, on noortel selgelt paremad tulemused näiteks enesehinnangu paranemisel,
sotsiaalse aktsepteerimise ning enda õppimisvõimekuse tunnetamisel, õpingute
väärtustamises, suhete kvaliteedis oma vanematega, samuti esineb vähem alkoholi ja
narkootikumide kuritarvitamist võrreldes olukordadega, kus teenuse osutamine kestis vähem
kui aasta.
Tihti rõhutatakse, et tugiisikuteenuse puhul on väga oluline, et oleks usalduslik suhe ja
emotsionaalne kontakt. Sellist suhet võib olla raske luua – paljudel asendushooldusel olevatel
lastel/noortel on kiindumushäire, mis takistab sisukate suhete loomist teiste inimestega;
paljud neist on kannatanud väiksena väärkohtlemise all, mistõttu neil võib olla madal
enesehinnang, nad on usaldamatud ja suhetes ettevaatlikud. Need probleemid raskendavad
suhte loomist ning pikendavad selleks kuluvat aega. Teisalt võib selline taust kaasa aidata
sellele, et noor on just eriti vastuvõtlik, kui tõeliselt toetav ja hooliv täiskasvanu jääb piisavalt
kauaks tema kõrvale.
Noorele oleks iseseisvaks toimetulekuks kõige kasulikum, kui tal on püsiv, toetav ja
emotsionaalne kontakt täiskasvanuga. Alati ei ole võimalik avalikest vahenditest korraldatava
teenuse puhul tagada teenuse osutamist nii pika aja jooksul, et tugiisikust võiks selline
stabiilne ja pikaajaline tugi saada, ning tihti ei saagi see olla selle teenuse eesmärk. Seda
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olulisem on, et tugiisik töötaks ka noort ümbritseva sotsiaalse võrgustikuga: kaardistaks tema
(potentsiaalselt) lähedased inimesed (nt bioloogilised sugulased, sõbrad, asenduskodu
perevanem või hooldaja, õpingu- või töökaaslased, õpetaja vms) ning keskenduks muu hulgas
suhete arendamisele ja hoidmisele nende inimestega, kes jääksid noort toetama edaspidises
elus, kui tugiisikuteenus on lõppenud. Tugiisikuteenust tuleb siiski vaadata kui hetkeraskuste
ületamise ning sujuva iseseisvumise ajutist abinõu, kuid tähtis on leida nii tugiisikuteenuse kui
muude
tegevuste
abil
inimese
probleemidele
pikaajalisemad
lahendused.
Kui teenuse osutamine lõppeb mingil põhjusel väga lühikese aja pärast (kolme kuu jooksul),
võib tugiisikuteenust saanud noore seisund muutuda raskemaks, kui see oli enne seda, kui
teenust hakati osutama. On väga oluline teadvustada, et asendushooldusel kasvanud noorte
puhul on tihti tegemist haavatavate inimestega, seega tuleb hoolega kaaluda, kas noorele
sobib just see teenus, ning hoida ära juhtumeid, kus tugiisikud raskuste ilmnemisel teenuse
osutamisest kiiresti loobuvad. Tugiisikutele tuleks anda konkreetsed juhtnöörid ka selle kohta,
kuidas teenuse osutamine vajaduse korral kohaselt ja tundlikult lõpetada. Tuleks püüda ära
hoida juhtumeid, kus tugiisik liiga kergekäeliselt loobub teenuse osutamisest, kui tunneb end
ebakindlalt, ei oska olukorraga toime tulla või ei soovi enam jätkata. Seetõttu on oluline ka
korraldada tugiisikutele kas supervisioone/töönõustamisi või kovisioone ning tagada, et oleks
keegi, kelle poole nad saavad pöörduda nõu saamiseks, kui neil tekivad raskused näiteks
noorega suhtlemisel või muul moel teenuse osutamisel. Võib mõelda sellelegi, et koostöö
alguses selgitada noorele, kuidas tal on võimalik korrektselt ja viisakalt teenusest loobuda, kui
ta leiab, et see pole talle kasulik ega vajalik. Sellised juhtnöörid annavad noortele ka teadmisi
ja kogemusi, kuidas suhteid ilma konfliktideta lõpetada.
Pärast tugiisikuteenuse osutamise lõppu tuleks KOVi sotsiaaltöötajal hoida noorega siiski
kontakti vähemalt kaks aastat pärast seda, kui noor iseseisvalt elama asus, et jälgida, kas noor
suudab saavutatud edu hoida. Probleemide tekkimisel (töökoha kaotus, psühholoogiline
madalseis jms) võiks võimaluse korral kaasata uuesti sama tugiisiku. Sel ajal on vajalik eelkõige
emotsionaalne tugi. Üks võimalus on sõlmida teenuse lõppedes kokkulepe, et pärast seda, kui
aktiivne tugiisikuteenuse osutamine on lõppenud, on noorel siiski võimalus probleemide
korral helistada samale inimesele (nt teatud perioodi jooksul).
Üheks eduteguriks on osutunud tugiisiku ja kliendi vaheliste kontaktide regulaarsus. See
annab noorele kindlustunde, et pidev tugi on olemas, ning lisab elukorraldusele vajalikku
rutiini. Seega tasub teenust osutama hakates paika panna, kui tihti kohtutakse, võimaldades
siiski erandeid ning lubades noorel ühendust võtta, kui tal on selleks vajadus. Et vältida
tugiisiku liigset koormust ning stressi, võib kokku leppida ka suhtluskorra selliselt, et näiteks
öisel ajal ilma tungiva vajaduseta ei helistata, ning ajavahemiku, kui kiiresti tugiisik ühendust
võtab, juhul kui noor temaga kontakti ei saanud jms.
Teenuse tulemuslikkusele aitab selgelt kaasa ka teenuse korralduse läbimõeldus. Oluline on
mõelda läbi teenuse eesmärgid, nõuded tugisikule ja tema ülesanded. Tähelepanu tuleb
pöörata tugiisikute valikule ja nende koolitusele, sh sihtrühma eripära arvestades. Viimane on
vajalik muu hulgas selleks, et tugiisikutel ei oleks naiivseid ootusi teenusesaajatele ja teenuse
osutamise protsessile ning seetõttu ei tekiks teenuse osutamise katkestamist, mis võib
noortele väga halvasti mõjuda. Teenuse planeerimisel tuleks mõelda läbi koostöövajadused ja
-võimalused piirkonna teiste teenuseosutajatega, et need oleksid asendushoolduselt
lahkuvatele noortele vajalikud ja kasulikud (nt vaimse tervisega seotud teenused, tööotsingud,
haridus- ja koolitusvõimalused jms). Teenuseosutajad ning tugiisikud võiksid (kas koolituse
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raames või muul viisil) omavahel kohtuda ning infot ja kontakte vahetada, et teenuse
osutamise kestel oleks lihtsam vajaduse korral üksteist leida ning koostööd teha.
Tugiisiku valikul tuleb arvestada nii seadusest tulenevaid nõudeid, teenuse osutamiseks
vajalikku
pädevust
(nt
tugiisikukoolituse
läbimine)
kui
isikuomadusi.
Kohustuslikud nõuded tugiisikule on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses.
Võimaluse korral võiks tugiisikuna eelistada inimest, kes on ise kasvanud asendushooldusel
või on selle valdkonnaga mingil moel kokku puutunud. Sarnase kogemuse puhul võib tugiisikul
ja
noorel
olla
lihtsam
üksteist
mõista
ja
usaldada.
Aastatel 2016–2020 korraldab Sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel
asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele tugiisikuteenust. Sel perioodil on
teenus tasuta. Igal asendushooldusel kasvanud noorel on võimalus saada endale sobiv tugiisik,
tugiisikute töö on tasustatav. Rohkem informatsiooni tugiisikuteenuse kohta leiad
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/asendushooldusetugiteenused#Tugiisikuteenus%20asendushoolduselt%20elluastuvatele%20noortele.

3.5.4. Karjäärinõustamine
Töötukassa pakub tasuta karjäärinõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele.
Karjäärinõustamist ja -info jagamist pakutakse nii individuaalselt kui ka rühmadele.
Karjäärinõustamine on noore ja nõustaja vaheline vestlus, mille käigus otsitakse vastuseid
karjääri kujundamisega seotud küsimustele. Karjäärinõustamise tulemusena oskab noor
paremini analüüsida iseennast, oma huvisid, eeldusi ja vajadusi ning õppimisvõimalusi ja
tööturgu. Nõustamise toel saab ta teadlikumalt planeerida oma haridus- ja tööelu ning võtta
vastu hariduse, eriala või töö valikuga seotud otsuseid.
Kui noor suundub tööellu, siis on hea tutvustada noorele noore töötaja meelespead:
http://www.tooelu.ee/et/tooturule-sisenejale/noor-voi-alaealine-tootaja/mida-ma-peanteadma-toosuhetest/noore-tootaja-meelespea.

3.5.5. Võlanõustamisteenus
Vajaduse korral saab pakkuda noorele võlanõustamisteenust, mille eesmärk on abistada noort
varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete
rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu
ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamine peaks olema KOV
korraldatud/tagatud teenus.
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3.5.6. Lisavõimalused toetavate teenustena
Haridustee jätkamise toetamise tugiteenus „Teisel ringil targaks“ on SA Innove
koordineeritud
meede
„Madala
haridustasemega
täiskasvanute
tagasitoomine
tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“. Meetme eesmärk on haridustee
katkestanud täiskasvanute toomine põhi- ja üldkeskhariduse õppesse, et selle kaudu
suurendada õppijate ja lõpetajate arvu. Peale õppimisvõimaluste pakutakse erinevaid
tugiteenuseid ja õppereise (vaata soovi korral lisaks täiskasvanute gümnaasiumite kodulehti).
Näiteks Eestis pakuvad täiskasvanud õppijatele paindlikke õppevorme kutse- ja/või
kõrghariduse omandamiseks nii kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid (vt ka
https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/tasemehariduseomandamine).
Noorte Tugila programm tegutseb 50 noortekeskuses üle Eesti. Programmi korraldab MTÜ
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) noortegarantii tegevuskava raames. Noorte
Tugila tegevuskava on suunatud 1526aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele.
Eesmärk on, et noored jõuaksid võimalikult kiiresti tagasi ühiskonnaellu.
Programmiga on ühinenud 50 noortekeskust, mis pakuvad teenust kokku 56 KOVis. Iga tugila
suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma
soovides selgusele jõuda. Peale selle, et noored saavad noorsootöö kaudu kogemusi, aitavad
tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega.
Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast
võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustest olenevalt kuni pool aastat.
Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.
Ka asendushooldusel iseseisvuvale noorele, kes on õppimise katkestanud või pooleli jätnud
ning ühtlasi ei tööta, võib selles programmis osalemine olla kasulik toetus.
Vaata soovi korral lisaks. www.tugila.ee.
Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada
ülevaate enda piirkonna mitteõppivatest ja -töötavatest noortest ning pakkuda neile vajaduse
korral
tuge
haridusteele
naasmiseks
ja
tööturule
jõudmiseks.
Tugisüsteemiga on liitunud paljud Eesti kohalikud omavalitsused, kes andmete alusel võtavad
noortega ühendust ja pakuvad neile juhtumikorralduse tingimuste kohast tuge.
Noortegarantii tugisüsteemi teenust võib pakkuda noorele, kes on täisealine ja ei õpi, kuid
kellele
KOV
osutab
järelhooldusteenust.
Vaata
soovi
korral
lisaks:
https://www.tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noortegarantii-tugisysteem/Kohalikuleomavalitsusele/Mis-on-noortegarantii-tugisysteem.
Eesti Töötukassa pakub erinevaid karjääriteenuseid, ühtlasi
töökogemusega noorte
tööleaitamiseks.
Vaata
soovi
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaariteenused.

teenuseid
korral

vähese
lisaks:

Karjääriplaneerimise ja tööellu integreerumise teenuseid pakub Eesti Töötukassa. Eduka
iseseisvumise tagamiseks on hea soovitada noortel neid teenuseid kasutada.
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4. JÄRELHOOLDUSE RAHASTAMINE
Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega anti osa nende seniseid ülesandeid, sealhulgas
asendushoolduse korraldamine, alates 2018. aastast kohalikele omavalitsustele. Samal ajal
muudeti senist teenusmudelit, lisades sellele eraldi teenusena järelhooldusteenuse. Seega on
asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamine kohalikele omavalitsustele uus ülesanne, mis
vajab nii pädevuse kui ka teenuse osutamise praktikate kujundamist. Juhendi käesolev osa
annab ülevaate ja soovitused nende praktiliste küsimuste kohta, mis kohalikel omavalitsustel
on järelhooldusteenuse rahastamise korraldamisel tekkinud.

4.1. Järelhooldusteenuse rahastamise üldised põhimõtted
Kohalike omavalitsuste tulud kujunevad kolmest olulisemast komponendist:
1) maksutulud ja teenustasud – füüsilise isiku tulu- ja maamaks, keskkonnatasud,
omavalitsuse ja selle asutuste osutatavate teenuste teenustasud (nt lasteaia kohatasu,
toiduraha) jne. Nende tulude kasutamise üle saab omavalitsus oma vajaduste järgi ise
otsustada;
2) tasandusfond – see on kohalike omavalitsuste tulude ja objektiivsete kulude tasandamise
meede, mis peab tagama, et hoolimata kohalike omavalitsuste sotsiaal-majanduslikust ja
demograafilisest struktuurist on nende tulubaas enam-vähem sarnane, et pakkuda elanikele
teenuseid ja korraldada kohalikku elu. Ka tasandusfondi kaudu eraldatavat raha saavad
omavalitsused kasutada oma äranägemise järgi;
3) toetusfond – riigieelarvest kohalikele omavalitsustele konkreetse teenuse osutamiseks ja
korraldamiseks eraldatavad vahendid, mida saab kasutada vaid selleks otstarbeks, mille jaoks
toetus on eraldatud.
Asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks eraldati 2018. aasta riigieelarve seaduse
kohaselt kohalikele omavalitsustele toetusfondi kaudu 16,7 miljonit eurot. See summa
kujunes ajaloolisel põhimõttel varem maavalitsuste eelarves olnud asenduskodude toetusest,
perekonnas hooldamisel oleva lapse toetusest ja elluastumistoetusest.
Eelarveaastaks kavandatud asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise vahendid jaotatakse
konkreetsete kohalike omavalitsuste vahel proportsionaalselt, võttes arvesse teenusesaajate
arvu. Kohalikele omavalitsustele vastava ülesande andmise planeerimisel oli teenuse
osutamise arvestuslikuks ühikmaksumuseks 500 eurot, 2018. aasta toetusfondi vahendite
jaotamisel oli tegelik ühikmaksumus 562,5 eurot kuus (6751 eurot aastas)45. Seega
ühikmaksumus sõltub teenusesaajate arvust ja igale konkreetsele kohalikule omavalitsusele
eraldatav summa sellest, kui palju selle elanikke on teenusele suunatud. 2019. aasta
riigieelarve eelnõus on asendus- ja järelhoolduse korraldamiseks planeeritud kohalike
omavalitsuste toetusfondi 17 788 000 eurot (võrreldes 2018. aastaga on kasv 5,3%).
Vahendite eraldamisel kohalikule omavalitsusele lahutatakse maha varasemate aastate jääk.
Toetuse jaotamisel võetakse aluseks järelhooldusel, hooldusperes, asenduskodus ja
perekodus olevate isikute arv raha jaotamisele eelneva aasta 1. detsembri seisuga. 90%
toetusest jaotatakse aasta alguses omavalitsuste vahel 1. detsembril teenusel olevate isikute
arvu järgi. Ülejäänud 10% toetamisel võetakse arvesse teenusel olevate isikute arvu muutust
45

Tegelikult jaotati KOV-idele asendus- ja järelhoolduseks 2018. aastal 16 888 098 eurot.
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1. juuni seisuga. Seejuures arvestatakse selle 10% jaotamisel pooles ulatuses teenusesaajate
arvu 1. detsembri ja pooles ulatuses 1. juuni seisuga. See tagab tasakaaluka tulude muutuse
olukorras, kus teenusesaajate arv aasta kesksel võib oluliselt muutuda. Samas on toetust vaja
kahel korral jaotada, kuna teenuse ühikmaksumus on kõrge ja iga teenusesaaja lisandumine
tähendab omavalitsuse eelarvele olulist lisakoormust. Olenevalt teenusesaajate arvu
muutusest võivad vahendeid juurde saada ka need omavalitsused, kus teenusesaajate arv on
jäänud samaks.
PANE TÄHELE! Asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise toetuse eraldamise statistika (teenusel
olijate arv teenuseliikide kaupa) võetakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR
eeltoodud kuupäevade seisuga. Selleks, et vajalikud vahendid jõuaksid kohaliku omavalitsuse
eelarvesse, on kriitiliselt vajalik, et STARis oleks pidevalt ajakohane info teenusesaajate kohta. Vt
täpsemalt vastavast STARi juhendist.

Asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks toetusfondist vahendite jaotamisel
arvestatakse teenuseliike erineva koefitsiendiga (sellega korrutatakse läbi teenuse
ühikmaksumus). Teenuse osutamisel
 hooldusperes on koefitsient 2,0;
 asenduskodus on koefitsient 2,3;
 perekodus on koefitsient 2,4;
 järelhooldusel on koefitsient 1,0.
Selline koefitsientide süsteem on loodud selleks, et motiveerida kohalikke omavalitsusi
poliitika eesmärkidest tulenevalt eelistama teatud asendushooldusteenuse alaliike.
Tabel 1. Asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse jaotus 2018. aastal ühe omavalitsuse näitel
Teenus (koefitsient)

Teenusel
olijate arv
01.12.2017

Koefitsient
jaanuar 2018

Teenusel
olijate arv
01.06.2018

Koefitsient
juuli 2018

Asenduskodus (2,3)

5

5 x 2,3 = 11,5

4

4 x 2,3 = 9,2

Hooldusperes (2,0)

1

1 x 2,0 = 2,0

2

2 x 2,0 = 4

1

1 x 2,4 = 2,4

Perekodus (2,4)
Järelhooldusel (1,0)
Arvestuslikud ühikud kokku

13,5

Toetus aasta alguses
(ühikmaksumus 5893 €/a)

79 552

Toetus aasta teises pooles
(ühikmaksumus 6751 €/a)
Toetus kokku
Toetus kokku juhul, kui lisa 10% ei
oleks aasta keskel uuesti jaotatud

15,6

18 67046

98 222
91 138,5
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Pooles ulatuses võetakse aluseks 01.12 seisuga teenusel olijad, s.o 13,5/2 = 6,75, ja pooles ulatuses 01.06 seisuga teenusel
olijad, s.o 15,6/2 = 7,8, ning lahutatakse juba aasta alguses jaotatud toetus. Arvutus: 6,75 x 6751 + 7,8 x 6751 = 98 226 – 79
552 = 18 674. Erinevused summades tulenevad ümardamisest.
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4.2. Teenuse osutamise rahastamise korraldamine kohalikus
omavalitsuses
Kohalikul omavalitsusel on teenuse osutamise kohustuslik sihtrühm, kes teenuse tingimustele
vastates peab igal juhul teenust saama (SHS-i § 4616 lõige 1), ja vabatahtlik sihtrühm, kellele
omavalitsus võib soovi korral toetusfondi kaudu asendus- ja järelhooldusteenuse
korraldamiseks eraldatud vahenditest samuti teenust osutada (SHS-i §4616 lõige 2). Täpsemalt
on teenuse sihtrühmi kirjeldatud käesoleva juhendi peatükis 3.1.1. Seega toetusfondi kaudu
eraldatud vahendeid võib kasutada vaid selleks otstarbeks. Kui kohalik omavalitsus soovib
teenust osutada teistele, seaduses nimetamata sihtrühmadele, siis nendele teenuse
osutamise kulud tuleb katta kohaliku omavalitsuse enda vahenditest.
Järelhooldusteenus on kompleksteenus, millest noore isiklike kulude katteks tuleb kohalikul
omavalitsusel teha kulutusi igas kuus keskmiselt 240 eurot ja aastas kokku vähemalt 2880
eurot. Üldjuhul peaksid need vahendid jõudma noore käsutusse rahana. Teatud juhtudel võib
isiklike kulude katmine sisaldada ka isikliku kuluna käsitletavate teenuste eest tasumist,
näiteks toidukulud, huvitegevuse ja vabaajakulud jms. Peale isiklike kulude katmise toetamise
peaks teenus sisaldama ka eluaseme tagamist ning vajaduse korral muid teenuseid (nt
tugiisikuteenus, toimetulekutoetus vms). Teenuse võimalikku komplekti vaata täpsemalt
juhendi peatükist 4.3.
Seega kohalikule omavalitsusele on järelhooldusteenuse osutamisel kõige suurem kuluartikkel
isiklike kulude katmiseks tehtavad väljamaksed. Olenevalt munitsipaal- ja sotsiaalkinnisvara
portfellist võib ka eluaseme tagamine olla iga kuu suhteliselt kulukas, seda eriti olukorras, kus
noor õpib koduomavalitsusest kaugemal ja näiteks üürikorter tuleb leida kinnisvaraturult.
Üldjuhul on järelhoolduse raames ülejäänud põhiteenuste osutamise võimekus omavalitsusel
välja arendatud ning ühe kliendi lisandumisel finantskoormus hüppeliselt ei kasva, samas
lisakulud omavalitsusele kindlasti tekivad. Seega teenuse osutamine eeldab ka omavalitsuse
enda rahalist panust ja asjatundlikkust hoolimata riigieelarvest kohalikule omavalitsusele
laekuvast toetusest. Alltoodud näitest ilmneb, et omavalitsusel peaks asendus- ja
järelhooldusteenuse osutamiseks mõeldud toetusfondi vahendite kasutamisel olema piisavalt
finantsilist paindlikkust, et ka järelhooldusteenuse olulisemad kulukomponendid katta. Võib
mõelda nii, et kui järelhooldusteenust eraldiseisvana ei oleks, siis peaks kohalik omavalitsus
oma täiskasvanud elanikule endiselt tagama kõik käesolevas juhendis käsitletud
vajaduspõhised teenused (v.a toetus isiklike kulude katmiseks, nii nagu see käesoleva teenuse
puhul on ette nähtud).
 Näide: kohaliku omavalitsuse kohustuslikud kulud ja eraldatud toetuse vahekord
Asendushooldus hooldusperes: 2880 eurot aastas (ehk 240 eurot kuus) lapse isiklike kulude
katmiseks ja hoolduspere vanema toetamine ühe lapse hooldamisel ¼ alampalga ulatuses, s.o
13547 eurot. Kohustuslikud kulud on seega kokku 365 eurot kuus, samas kui toetus
hooldusperes oleva isiku kohta kohalikule omavalitsusele on 1095 eurot kuus. Toetuse ja
kohustuslike kulude vahe 1095365 = 730 eurot saab kohalik omavalitsus kasutada vajaduse
järgi lisateenuse jaoks. Seejuures, kuivõrd eraldatud toetus ei ole seotud konkreetse isikuga,
siis võib seda kasutada ka teiste asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise või
korraldamisega seotud vajalike kulude katteks.

47

Töötasu alammäär 2018. aastal on 500 eurot kuus.
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Seaduses on rõhutatud, et järelhooldusteenust rahastatakse teenust saava isiku
rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ning
järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest. Nagu eespool selgitatud, tuleb kohaliku
omavalitsuse eelarvest tagada vähemalt isiklike kulude katmine ja eluase. Olenevalt
juhtumiplaanist ja kokkuleppest teenust saava noorega tuleks noore enda sissetulekutest
katta need kulud, mis on vähegi võimalik. Selle üks peamisi eesmärke on just noore
iseseisvumise soodustamine. Näiteks kui noorel on olemas isiklik eluase, siis omavalitsus ei
pea talle veel üht eluaset tagama, küll aga võib vajaduse korral toetada eluasemega seotud
kulude katmist. Nii nagu muude vajaduspõhiste toetuste puhul analüüsitakse noore
sissetulekuid ja väljaminekuid ning nende ebakõla korral aitab omavalitsus kas lisatoetuse või
teenustega. Seaduses ei ole defineeritud, millised tulud tuleb arvestada noore isiklike
sissetulekute hulka. Sõna sissetulek viitab aga regulaarsusele ehk nende hulka peaks
arvestama regulaarsed tulud. Nendeks on näiteks töötasu, puudega isiku toetus, üüritulu jt.
Enamasti ei arvestata sissetulekute hulka vara, näiteks maad ja metsa, elukondlikku
kinnisvara, päranduseks saadud vara, säästusid, väärtpabereid jm. Seadus seda tüüpi varasid
noore omavahenditena otsesõnu ei välista – juhul kui kaalutledes on see vajalik –, kuid kuna
varad ei ole regulaarsed sissetulekud, siis praktikas neid üldjuhul noore tulude ja kulude
analüüsimisel arvesse ei võeta.
Kohalikud omavalitsused on tõstatanud küsimuse, kuidas peaks järelhoolduse raames noore
isiklike kulude katmise toetamine ja toimetulekutoetus omavahel haakuma. Neil toetustel on
erinev eesmärk: järelhoolduse eesmärk on toetada noore elluastumist ja iseseisva eluga
hakkamasaamist ning toimetulekutoetuse eesmärk on tagada minimaalne sätestatud
toimetuleku tase. Seega võib neid teenuseid ja toetusi küll kombineerida, kuid need täidavad
erinevat eesmärki. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse järelhoolduse raames
eraldatavaid vahendeid arvesse. Pigem tekib toimetulekutoetuse vajadus siis, kui noorel on
pere, sest pereliikmete (leibkonna) kulude katmine ei ole järelhoolduse raames võimalik.

4.3. Teenuse osutamise praktilised mudelid kohalikus omavalitsuses
Kohalikud omavalitsused on välja toonud järelhooldusteenuse osutamise kolm võimalikku
mudelit:
1) Kohalik omavalitsus oma avaliku võimu organisatsiooni (valla- või linnavalitsus
ametiasutusena, kohaliku omavalitsuse amet või hallatav asutus) kaudu ise osutab
teenust kompleksteenusena. See on kõike klassikalisem mudel, kus omavalitsus täidab
avaliku võimu funktsioone avalike teenuste osutamisel. Sellisel viisil teenuse
osutamine ei eelda teenuse osutamise rahastamise korraldamisel mingisuguseid
eripäraseid lahendusi. Kooskõlas seaduse ja omavalitsuse kehtestatud kordadega
tagatakse teenuse osutamine ja selle finantseerimine kohaliku omavalitsuse eelarve
kaudu. Noorega sõlmitakse teenuse osutamise leping, kus tuuakse välja toetuse ja
teenuse mahud ja osutamise tingimused, ning omavalituse eelarvest tehakse vajalikud
väljamaksed ja tasutakse teenuse kulud.
2) Kohalik omavalitsus delegeerib teenuse osutamise enda loodud ühingule. Selleks on
tavaliselt sotsiaalteenuseid või ka kitsamalt asenduskoduteenust pakkuv sihtasutus,
mittetulundusühing või ettevõte. Sellise mudeli kasutamisel tuleb omavalitsusel
teenuse osutamine ühingule lepinguga delegeerida. Lepingus lepitakse kokku nii
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teenuse osutamise sisu, mahu, rahastamise, kvaliteedi kui ka järelevalve nõuded ja
põhimõtted. Noorega sõlmitakse kolmepoolne leping, kus osapoolteks on kohalik
omavalitsus, noor ja teenuseosutaja. Oluline erinevus võrreldes esimese mudeliga on
see, et ka omavalitsuse enda asutatud ühing ei ole avaliku võimu asutus, mis muudab
eriti oluliseks omavalitsuse ja ühingu vahelise lepingu, millega määratletakse teenuse
osutamise spetsiifika. Samas omavalitsus ühingu asutajana kontrollib (näiteks
juhtorganite kaudu) ühingu tegevust ja vajaduse korral suunab seda, sh kontrollib ka
teenuse hinnastamist.
3) Kohalik omavalitsus delegeerib teenuse osutamise eraõiguslikule ühingule (see võib
olla MTÜ, SA või ka ettevõte). Ka sellisel juhul jäetakse avaliku ülesande täitmine
omavalitsuse otsesest vastutusalast välja, mis tõstatab taas olulise küsimusena
lepingulise suhte võimalikult korrektse ja täpse määratlemise. Ka sellisel juhul
sõlmitakse kohaliku omavalitsuse, noore ja teenuseosutaja vahel teenuse osutamise
leping. Selle mudeli puhul aga ei saa omavalitsus ühingu tegevust ise suunata, kuna
selleks puuduvad hoovad. Ning peamine võimalus teenuse sisu, kvaliteeti ja hinda
mõjutada on leping, mille alusel omavalitsus teenuse osutamise ühingule üle andis.
Kõik need kolm mudelit on praktikas kasutatavad ning ajendid, miks neid erinevalt
kasutatakse, on kohaspetsiifilised. Kuivõrd järelhoolduse puhul peab peale teenuste liikuma
ka raha kliendile, on küsitud, kas delegeeritud teenuseosutamise puhul on võimalik rahalisi
väljamakseid teha. Tavapäraselt klassikalisi avaliku võimu diskretsiooni funktsioone (nagu ka
näiteks sunnivõimu) ei saa avaliku võimu haldusest välja delegeerida. Nii nagu näiteks ei saa
eraõiguslikule isikule delegeerida toimetulekutoetuse menetlemist ja määramist. Kuivõrd
järelhoolduse puhul ei ole seadused öelnud, et tegu on sotsiaaltoetusega48, saab seda
delegeerida ja ühingu kaudu osutada. Küll aga peab rahastamise aspektist vaadatuna kulude
tegemine olema läbipaistev ja vahendite kasutamise sihtotstarbelisus kontrollitav. Samuti ei
tohi unustada, et kõik vastavad toetused ja teenused peavad käima STARi kaudu ka juhul, kui
teenust osutab KOVi väline üksus.
PANE TÄHELE! Kuna nii asendus- kui järelhooldusteenuse toetuse eraldamisel omavalitsusele
arvestatakse maha eelmiste aastate jääk, peavad kõik vastavad toetused ja teenused käima STARi
kaudu. Seejuures on STARi sisemiste klassifikaatorite tõttu isiklike kulude katmine märgitud toetusena
ja muud kaasnevad teenused eraldi teenustena. Need tuleb määrata järelhoolduse juhtumiplaani alt
ning veenduda, et toetused määratakse järelhoolduse raames (vt STARi juhendit:
https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalteenuste_ja_-toetuste_andmeregister_STAR/asendusjajarelhoolduseregistreerimisejuhend_0.pdf).
Juhul, kui KOV delegeerib järelhooldusteenuse osutamise edasi, tuleks kasutada kompleksteenuse
klassifikaatorit („Muu toetav teenus“), kus teenuse alakomponente ei eraldata. Kui
järelhooldusteenust osutatakse kompleksteenusena mõne teenuseosutaja, nt endise
asendushooldusteenuse osutaja juures, siis KOVi administraator kirjeldab STAR-is kohaliku teenuse
ning sotsiaal- või lastekaitsetöötaja suunab seejärel noore teenusele. Kuna riik võib toetuse vahendite
kasutamise üle teha järelevalvet, peab KOV olema võimeline vahendite kasutamise
sihtotstarbepärasust tõendama. Selleks peab olema toimiv aruandlus- ja järelevalvemehhanism
teenusepartneritega.

48

Öeldud on, et tuleb teha kulutusi isiklike kulude katmiseks.
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4.4. Rahastamine kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise
korraldusest lähtudes
4.4.1. Kuidas toimida, kui teenusel oleva noore elukoht aasta kestel muutub?
Kohalikud omavalitsused on praktilise probleemina välja toonud olukorra, kui noore
(rahvastikuregistrijärgne) elukoht muutub eelarveaasta kestel. Sellisel juhul tekib küsimus,
milline omavalitsus peab tegema teenuse rahastamisega seotud kulutused – seadusjärgne
kohustus kulud katta on küll elukohajärgsel kohalikul omavalitsusel, kuid riigieelarvest on
vahendid eraldatud selle kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kus noor oli teenusel 1. detsembri
seisuga. Osalt leevendavad seda probleemi 1. juuni seisuga ümberjaotatavad asendus- ja
järelhooldusteenuse vahendid (vt selgitust eespool). Sellise olukorra tekkimises pole midagi
ebatavalist, kuna teenuse sihtrühm ongi mobiilne, s.t iseseisvasse ellu astuvatel noortel tuleb
teha õpi- ja töökoha- ning sellega koos ka elukohavalik. Kuivõrd järelhooldusteenuse üks
põhikomponente on ka eluaseme tagamine, eeldab see teenus teatud mõttes ka ise
elukoharännet. Seega, kuidas nendes tingimustes tagada teenuse rahastamine? Sisuliselt on
siin kaks õiglast lahendust:49
1) Kohalikud omavalitsused lepivad kokku, et endine koduomavalitsus annab talle
teenuse osutamiseks eraldatud vahendid uue koduomavalitsuse eelarvesse. Selline
toetuse edasikandmine ühe omavalitsuse eelarvest teise omavalitsuse eelarvesse on
igati seaduslik ja omavalitsuse finantsjuhtimise korraldusega kooskõlas.
2) Kohalikud omavalitsused lepivad kokku, et toetuse (ja vajaduse korral ka teenuste)
kulud katab noore endine koduomavalitsus, kuna vahendid teenuse osutamiseks on
eraldatud just selle omavalitsuse eelarvesse.
Kohalikud omavalitsused kasutavad mõlemat lahendust. Esimest varianti eelistatakse enam
teenuse eripära tõttu. Osadel juhtudel on järelhooldusteenuse osutamine delegeeritud varem
asendushooldusteenust pakkunud üksusele (vt eespool teenuse osutamise mudeleid). Kuivõrd
asendushooldusteenusega seotud kulud peab seaduse järgi katma eestkostjaks olev kohalik
omavalitsus, kuid teenust osutab tegelikult tihti teine omavalitsus (või selle üksus/ühing), siis
kõige mugavam viis olukorras, kus järelhooldusteenust osutab varem asendushooldusteenust
osutanud üksus, on anda teenuste osutamisega seotud kulude toetus teenust osutava
omavalitsuse eelarvesse, nii nagu see eeldatavasti toimus ka asendushoolduse puhul.
Toetusfondi vahendid eraldatakse selle järgi, milline kohalik omavalitsus on isiku teenusele
suunanud STAR-is (sel hetkel ei kontrollita, kus on isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht).

49

Kolmas võimalus, mida paraku esineb, kuid mida juhendi koostajad mitte mingil juhul ei soovita ja
mis on isegi vastuolus omavalitsuslike ülesannete täitmise loogikaga, on olukord, kus aasta keskel
elukohta vahetanud noorele peab järelhooldusteenuse kulusid (ennekõike isiklike kulude katmine
seaduses sätestatud ulatuses) asuma katma uueks elukohaks olev kohalik omavalitsus, kuid endine
koduomavalitsus ei ole nõus tema eelarvesse eraldatud vastavaid vahendeid andma noore uue
koduomavalitsus eelarvesse. Omavalitsused peaksid mõistma, et teenuse osutamine on
omavalitsustasandi kohustus ning sellistel juhtudel on vajalik kohalike omavalitsuste mõistlik koostöö.
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4.4.2. Järelhooldusteenusega seotud kulude planeerimine kohaliku
omavalitsuse eelarve koostamisel
Teenusega seotud kulude eelarvesse planeerimisel tuleb valla või linna sotsiaalvaldkonna
üksusel, finantsjuhtimise üksusel ja omavalitsuse juhtidel teha tihedalt koostööd. Üldjuhul
sarnaneb see kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisega, mille tavapärased sammud on
järgmised (omavalitsuste eelarveplaneerimise protsessist olenevalt võib olla väiksemaid
eripärasid):
 teenusekulude planeerimine, arvestades varasemat teenusekulude mahtu/
teenusesaajate hulka; septembris-oktoobris
 eelarve eelnõu koostamine ja esitamine volikogule menetlemiseks; novemberdetsember
 eelarve menetlemine volikogus; detsember-veebruar.
Järelhooldusteenuse kulude planeerimise aspektist võib eelarve koostamisel olla kõige
keerukam riigieelarvest kohalikule omavalitsusele eraldatava täpse summa planeerimine,
kuna see on toodud riigieelarves, mis üldjuhul võetakse vastu detsembris. Pärast seda
(jaanuaris–veebruaris) tuleb Vabariigi Valitsusel otsustada toetusfondi vahendite (sh asendusja järelhooldusteenuse toetus) jaotus kohalike omavalitsuste lõikes. Kõige pragmaatilisem on
eelarve eelnõu koostamisel lähtuda jooksvaks aastaks planeeritud teenuseosutamise toetuse
kulude mahust, samuti on sotsiaalüksusel teada järgmisel aastal teenust saavate noorte arv.
Eelarve eelnõu menetlemise käigus muudetakse vajaduse korral seda numbrit, kui riigi
eraldatav summa on täpsustunud. Rahandusministeerium avaldab tavaliselt toetusfondi
(indikatiivse) jaotuse novembri lõpus või detsembri alguses. Samuti on omavalitsuse eelarve
planeerimisel abiks riigieelarve eelnõu, kus on jälgitavad võimalikud muudatused kohalike
omavalitsuste ja nende osutatavate teenuste rahastamises. Järelhooldusteenusega seotud,
kohaliku omavalitsuse enda vahenditest rahastatavate teiste teenuste (kompleksteenuse
teised komponendid) kulud planeeritakse eelarvesse tavapärasel viisil, arvestades
järelhooldusteenuse osutamise kogemust (nt millised on sellega tavapäraselt kaasnevad
teenused ja nende maht).
Unustada ei tohiks, et teenuse korraldamise, osutamise ja finantseerimise põhimõtted tuleb
määratleda vastavas kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud õigusaktis. Praktikas on need
õigusaktid (määrused) oma sisult sarnased. Näidetega saab tutvuda Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_tulemused.html?sakk=kehtivad_kehtetuteta&kehtivu
sKuupaev=28.10.2018&kov=true&nrOtsing=tapne&pealkiri=j%C3%A4relhooldusteenuse&valj
1=K%C3%B5ik+KOV-id.

4.4.3. Teenuse rahastamise võimalikud tulevikuarengud
Viimastel aastatel on suund kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisele viisil,
kus neil oleks suurem otsustusvabadus oma eelarvetulude kasutamise üle. Peamiselt
tähendab see toetusfondi kaudu eraldatavate sihtotstarbeliste kulude viimist omavalitsuste
tulubaasi (s.o maksutulude või tasandusfondi hulka). Näiteks alates 2019. aastast on senine
toetusfondi kaudu eraldatud sotsiaalteenuste arendamise toetus kohalikele omavalitsustele
laekuva tulumaksuprotsendi sees (s.t selle võrra suureneb füüsilise isiku tulumaksust
kohalikele omavalitsustele laekuv osa). Sellistel trendidel on omavalitsustele oluline mõju.
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Esiteks tähendab see ühelt poolt küll suuremat vabadust oma tulusid kasutada, aga samas
eeldab omavalitsuse teenistujatelt, juhtidelt ja poliitikutelt mõistmist ja vastutust, et senised
teenusetasemed ei halveneks ja kulud ei väheneks ning vajalikud vahendid tulubaasist ka
vastavateks kuludeks kasutatakse, eriti neil juhtudel, kus teenuste arendamise järele on
oluline vajadus; asendus- ja järelhooldusteenused on kindlasti seda tüüpi.
Teiseks tagab see üldjuhul rahastuse stabiilise suurenemise, sest enamasti elanike töötasu
kasvab ja koos sellega omavalitsustele laekuv tulumaksuosa.
Kolmandaks suurendab see kohalike omavalitsuste vabadust, aga ka vastutust teenuste
arendamise ja rahastamise eest, mis peab olema vajaduspõhine ja kompleksne, mitte sõltuma
eraldatud toetuse mahust. Selle kõige juures on peamine toetuse ja teenuse sisuline eesmärk
ja vajadus, mitte teenuse osutamiseks eraldatud toetuse ärakulutamine (sest näiteks asendusja järelhoolduse puhul eraldatakse järgmisel aastal kulutamata osa võrra väiksemas mahus
toetust).
Selliste trendidega võiks teenuste arendamisel ja rahastamise planeerimisel juba nüüd
arvestada, kuigi hetkel antakse asendus- ja järelhoolduseks eraldatavad vahendid
omavalitsuste eelarvesse toetusfondi kaudu. Et nendeks võimalikeks muudatusteks valmis
olla, tuleks sotsiaalvaldkonna juhtidel juba praegu teha teavitustööd nii omavalitsuste
teenistujate (nt finantsjuhid) kui ka poliitikute (volikogu- ja valitsuse liikmed) seas.

4.5. Praktilised küsimused ja vastused
Kuidas arvestada noore omavahendeid ja kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatavaid
vahendeid teenuse rahastamisel?
Juhtumiplaani koostamisel ja teenusevajaduse hindamisel selgitatakse lastekaitsetöötaja ja
noore koostöös välja, milliseid teenuseid on noorel tarvis. Samuti arutletakse koos noorega
tema sissetulekute ja väljaminekute üle, soovitatavalt toimub see juba enne
asendushoolduselt ellu astumist. Ühiselt analüüsitakse, millised on kulutused ja kui suur
rahasumma jääb peale kulusid alles. Kui noorel on ka oma regulaarsed sissetulekud (nt
elatisraha, töövõime- või toitjakaotuspension vms), siis võetakse ka need tulude ja kulude
planeerimisel arvesse. Noore täpne vajadus teenuste järele ning tema omavahendite ja
kohaliku omavalitsuse toetuste jagunemine lepitakse kokku järelhooldusteenuse lepingus,
mille allkirjastavad nii omavalitsuse esindaja kui noor.
Kuidas lastekaitsetöötaja teab, milline on noore enda finantsseis ja kui suured on
regulaarsed sissetulekud?
Enne järelhooldusteenuse lepingu sõlmimist võib lastekaitsetöötaja paluda noorel esitada
oma pangakonto väljavõte, kus on näha finantsseis, et otsustada toetuse vajaduse ja suuruse
üle. Samuti saab noor anda ülevaate oma muust varalisest seisust, vajaduse korral saab
vaadata ka registritest (nt kinnistusraamatust).
Kas ja kuidas tagada seda, et omavalitsusel on ülevaade noore toimetulekust (sh
finantstoimetulekust)?
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Teenuse osutamise lepingus on võimalik kokku leppida, et noor annab lastekaitsetöötajale
ülevaate (näiteks e-kirjaga) oma tuludest ja kuludest nii sageli, kui on tarvis, või siis, kui need
muutuvad oluliselt, või ka iga kuu. Seaduses ei ole nõutud, et kohalik omavalitsus peaks
järelhoolduseks eraldatud vahendite kasutamist tšekkidega tõendama. Samuti oleks seda
ebamõistlik nõuda noorelt. Oluline on, et isiklikeks kuludeks eraldatavad vahendid aitaksid
tagada noore majanduslikku toimetulekut. Arvestada tuleb sellega, et noore sissetulek ja
kulud võivad ajas muutuda. Seega oleks soovitatav perioodiliselt sissetulekuid ja kulusid uuesti
hinnata.
Kuidas arvestada järelhooldusteenusel oleva noore tulusid toimetulekutoetuse eraldamisel?
Järelhooldusteenuse raames eraldatav toetus (240 eurot kuus) tuleb toimetulekutoetuse
arvestamisel võtta arvesse sissetulekuna.
Milline omavalitsus peab tasuma teenuse osutamisega seotud kulud, kui noor vahetab
elukohta?
Seaduse järgi peab teenuse osutamise kulud katma noore rahvastikuregistrijärgse elukoha
omavalitsus. Vahendid on eraldatud selle omavalitsuse eelarvesse, kus noor elas 1. detsembri
seisuga. Seega peaksid omavalitsused kokku leppima, kas endine koduomavalitsus maksab
eelarveaasta lõpuni teenusega seotud kulude eest või eraldab need vahendid uue
koduomavalitsuse eelarvesse. Teisiti öeldes, noore registrijärgne elukoht ja teenuse saamise
koht ei pea kattuma.
Kas järelhooldusteenust saab pakkuda KOVi eestkostel olevale puudega täisealisele
noorele?
Üldjuhul mitte, sest teenuste eesmärgid on erinevad. Järelhoolduse eesmärk on noore
iseseisvumise toetamine. Täisealine vaimupuudega omavalitsuse eeskostel olev noor üldjuhul
ei iseseisvu täielikult, mistõttu ta ei mahu järelhooldusteenuse kohustuslikku sihtrühma. Küll
aga võib ta olla (juhul, kui vastab tingimustele) sihtrühmas, kelle toetamist omavalitsus
vabatahtlikult
rahastab.
Üldjuhul
on
vaimupuudega
noortele
mõeldud
erihoolekandeteenused. Erihoolekannet vajava noore, kes on asendushooldusteenusel, saab
panna erihoolekandeteenuse eelisjärjekorda juba 16-aastaselt.
Millised teenused peaksid kindlasti olema arvatud järelhoolduse raames osutatavate
teenuste hulka?
Nendeks on noore isiklike kulude katmine vähemalt 240 euro ulatuses kuus (ja vähemalt 2880
euro ulatuses aastas) ja eluaseme tagamine.
Kuidas põhjendada sotsiaalteenuste (sh järelhooldusteenuse) arendamise ja osutamise
vajadust kohalikele poliitikutele?
Sotsiaalteenuseid võiks käsitleda sotsiaalse investeeringuna. Piisava ennetuse (sh toimetuleku
tagamisega) ja ka järelhoolduse puhul on lõppeesmärgiks enesega toime tulev ja eluga
hakkama saav inimene. Elanikud toovad kohalikele omavalitsustele tulu, kuna nende tasutud
tööjõumaksudest laekub osa ka omavalitsusele. Kui piisavalt varajases staadiumis investeerida
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inimese sotsiaalsesse toimetulekusse ja ta saab oma eluga tavapärasel viisil hakkama, võidab
omavalitsus sellest kahel viisil. Esiteks, eeldatavasti ei ole tulevikus vaja inimesele enam
maksta sotsiaaltoetusi ja osutada teenuseid (väiksemad kulud) ja teiseks, maksumaksjana
aitab elanik suurendada omavalitsuse tulusid (suuremad tulud). Just sellisest põhimõttest
lähtudes võiksid omavalitused sotsiaalteenuseid arendada. Muidugi on erijuhtumeid (nt
teatud puudega isikud, heitunud jms), kus normaalse elukeskkonna ja -kvaliteedi tagamine
toimub humaansetel kaalutlustel. See on heaoluriikides alati olnud avaliku võimu (kohaliku
omavalitsuse) kohustus.
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5. NOORTE ERIPÄRAD
Kohalike omavalitsuste spetsialistide ja asenduskodude-perekodude töötajatega vesteldes
toodi korduvalt esile nn erilisi olukordi, millega asendushoolduse valdkonna spetsialistid ja
perevanemad ikka ja jälle kokku puutuvad. Arutleti, kuidas tagada erivajadusega ja puudega
noorte iseseisvumine ja sujuv üleminek iseseisvasse ellu või siis ühelt hooldusvormilt teisele,
ning räägiti ka noortest emadest ja ajateenistusse suunduvatest noortest.

5.1. Erivajadusega noored
Üks sihtrühm, kelle puhul asendushoolduselt lahkumise ettevalmistus ja järeltugi on kriitilise
tähtsusega, on puudega ja erivajadusega noored, kelle osakaal asendushooldusele sattunud
laste ja noorte seas on nii Eestis kui üldiselt ka teistes riikides suurem kui kogu elanikkonnas
samaealiste hulgas.
Haridus on ka erivajadusega ja puudega lapse täisväärtusliku elu tagamisel üks võtmetegur.
Eesti haridussüsteemis kehtib kaasava hariduse põhimõte, mis tähendab seda, et võimetele ja
vajadustele vastav haridus peab olema võrdselt kättesaadav kõigile – isegi kõige raskema
puudega lastele. Kaasavas hariduses lähtutakse ka sellest, et kõik lapsed, hoolimata oma
erivajadusest, õpivad üldjuhul kodukohajärgses koolis ning saavad erinevate kohanduste
kaudu vajalikku tuge ja toetust. Tavapäraselt õpivad erivajadusega lapsed riigi- või
munitsiaalkoolides, aga Eestis on ka mitu erivajadustega laste erakooli, kus on õppemaks.
Milline on sobiv elukoht? Kui n-ö tavanoorte puhul ei ole järelhooldusteenuse eesmärki
(iseseisva toimetuleku toetamine) silmas pidades otstarbekas jätkata järelhooldusteenuse
raames elamist asendus- või perekodus, siis erivajadusega noorte puhul võib see siiski olla
põhjendatud. Neid võib olla vaja olulisel määral suunata ja juhendada kõrgema vanuseni kui
teisi noori ning neile sobib ehk kõige paremini elada veel mõnda aega harjumuspärases
keskkonnas.
Kui noor ei vaja just pidevalt suunamist ja järelevalvet, kuid tal on siiski tarvis omaette
elukohas elades aeg-ajalt nõustamist, siis on võimalik korraldada talle koos eluasemega
tugiisik, kes aitab igapäevase eluga seotud küsimusi lahendada. On noori, kes vajavad
tugiisikut vaid üleminekuperioodiks asendushoolduselt iseseisvasse ellu, kui ka neid, kellel
suurema erivajaduse tõttu on vaja kõrvale toetavat inimest pikka aega või lausa eluajaks.
Toimetulekuvõimet peab regulaarselt hindama ning otsustama tugiisikuteenuse (ja muude
toetavate teenuste) jätkamise või lõpetamise. Kui elluastumise ajajärgul on tugiisikuteenust
võimalik korraldada koostöös Sotsiaalkindlustusametiga, siis juhul, kui vajadus tugiisiku järele
on pikemaajaline, võib kaaluda tugiisikuteenust KOVi vahenditest või erihoolekandeteenust.
Asendushooldusel täisealiseks saanud erivajadusega noored, kes pole suutelised iseseisvalt
elama, võivad vajada hoolekande- või erihoolekandeteenuseid.
Oluline on, et asendushooldusel täisealiseks saanud erivajadusega noori ei suunataks ilma
põhjendatud vajaduseta täiskasvanutele mõeldud institutsionaalsele hooldusele. Kui
institutsionaalne hooldus (erihoolekandeteenus) on aga vajalik, siis tuleb tagada piisav aeg
muudatuste
ettevalmistamiseks
ja
aidata
noorel
muutustega
kohaneda.
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Asendushooldusteenuse korral on igapäevaelu teenusel olevate laste eest suuresti ära
korraldatud ning selle põhjal võib kergema puudega noore puhul olla keeruline hinnata, kas
ta saaks päris iseseisvalt hakkama. Kui ei ole selge, et noor kindlasti vajab
erihoolekandeteenust, võib siiski lasta tal proovida pärast asendushooldust elada
iseseisvalt, võimaldades talle ka juhendava tugiisiku. Mõne aja jooksul tugiisiku toel
iseseisvat elu katsetades ilmneb selgemini noore võimekus iseseisvalt toime tulla. Puudega
noorte puhul on eriti oluline noore põhjalik ja varajane ettevalmistamine elumuutuseks,
mis kaasneb asendushooldusteenuse osutamise lõppemisega ning uue eluetapi algusega.
Muudatused peavad olema kindlasti noorega läbi arutatud ning korraldatud toetavalt ja
turvaliselt.
Kui iseseisev toimetulek siiski ei õnnestu, on võimalik leida noorele tema vajadustele vastav
erihoolekandeteenus: igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, kogukonnas elamine või
äärmusliku lahendusena ööpäevaringne erihooldusteenus.
Loe erihoolekandeteenuste kohta lähemalt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused.
Soovitused erivajadusega ja puudega noore iseseisvumise toetamiseks
● Erivajadusega ja puudega noore puhul on väga oluline õigeaegne ja varajane vajaduste
hindamine. Ühtlasi, kui noor vajab täisealiseks saades erihoolekandeteenust, tuleb taotlus
esitada võimalikult vara (kui noor saab 16-aastaseks). Sotsiaalkindlustusamet võtab
erihoolekandeteenuste järjekorda vähemalt 16-aastase inimese.
● Erivajadusega ja puudega noor peaks saama nõustamist või osalema programmis, kus
käsitletakse seksuaalelu, suhete ning lapsevanemaks olemise teemasid. Ühtlasi peaksid neil
teemadel saama koolitust ka perevanemad (kasvatajad), et nad oskaksid noort kohasel viisil
toetada ja juhendada.
● Ka erivajadusega noore elus tuleb suurt tähelepanu pöörata stabiilsusele ja järjepidevusele.
Seega elukorraldust ja sealhulgas muutusi planeerides tuleks varuda aega, et noor saaks
tutvuda, kohapeal käia, küsida, harjuda vms.

Puudega või erivajadusega nooruk ei ole vaid teenuse vajaja või tarbija; ka tema on
võimeline ühiskonnale vastu andma. Püüa hindamisel ja planeerimisel näiteks uurida,
kuidas saaks puudega või erivajadusega noor panustada tööturul, kasvõi osalise tööajaga
töötades. Või võib-olla saaks ta panustada heategevuslike organisatsioonide tegevuses
(näiteks organisatsioonis Toidupank). Ei tohi ka unustada, et erivajadusega noorel on
samuti õigus olla kaasatud ja informeeritud, ühtlasi väljendada oma eelistusi, soove ja
vaateid.

5.2. Noored lapsevanemad
Asendushoolduse osutamise tingimustes on vaja arvestada olukordadega, kus
asendushooldusel viibiv alaealine või täisealine noor jääb lapseootele ja saab lapsevanemaks.
Oluline on, et kõiki asjaolusid hinnatakse juhtumipõhiselt.
Juhtumipõhiselt tuleb eeskätt hinnata ja läbi arutada järgmised teemad:
 Milline on lapsevanemaks saava noore võimekus ja huvi sündiva lapse eest hoolitseda?
Seejuures tuleb arvestada, kas lapsevanemaks saav noor on alaealine või täisealine. Kas on
asjakohane tema teovõime laiendamine?
 Kes on lapse teine vanem (kas alaealine või täisealine) ning milline on teise vanema
võimekus ja huvi sündiva lapse eest hoolitseda?
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Kas teise lapsevanema vanemad (vanavanemad) ja/või lähisugulased on võimelised ja
huvitatud noore pere toetamisest ja/või sündiva lapse elus osalemisest?
Kui mõlemad sündiva lapse vanemad on alaealised, siis kas sündiv laps vajab eestkostjat?
Kas alaealine lapsevanem tahab või saab koos sündiva lapsega jääda edasi
asendushooldusteenusele? Kas nad saavad jääda samasse peresse?

Oluline on silmas pidada, et parimate huvide hindamisel tuleb arvestada nii lapsevanemaks
saava (alaealise) noore kui ka sündiva lapse parimate huvidega ning seda, et sündiv laps on
haavatavamas olukorras.
Noorele lapsevanemale peab tutvustama, milliseid riiklikke ja KOVi toetusi tal on õigus
saada.
Ühtlasi tuleb aidata vanemat vajaduse korral nende taotlemisel (nt sünnitoetus, lapsetoetus,
vanemahüvitis, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, võimalikud KOVi toetused,
elatis). Siin on noorel lapsevanemal kindlasti vaja infot, nõustamist ja emotsionaalset tuge.
Tuleb ette, et väga noorelt lapsevanemaks saanud asendushooldusel oleva noorte
paarisuhted on ebapüsivad ja muutlikud ning nii võidakse teha ka spontaanseid otsuseid. Kui
noore ema kõrval ei ole stabiilselt ja toetavat partnerit, on oluline anda infot hooldusõiguse
teemade kohta.
Lapsevanemaks saava (saanud) noore edasine elukorraldus
Kui lapsevanemaks saav (saanud) noor on alaealine, säilib tal õigus saada
asendushooldusteenust kuni täisealiseks saamiseni. Siiski otsus, kas lapsevanemaks saava
(saanud) noore puhul on põhjendatud sama asendushooldusteenuse osutaja juurde jäämine,
tuleb langetada juhtumipõhiselt koos kohaliku omavalitsuse, noore enda ning
asendushooldusteenuse osutajaga ning see otsus peab põhinema noore vajaduste hindamisel.
Otsuse tegemisel tuleb arvestada erinevaid asjaolusid, näiteks:





sündiva (sündinud) lapse ning vajaduse korral ka teiste asendushooldusel viibivate
laste ja noorte huvisid (nt kuidas lapse sünd mõjutab teiste asendushooldusperes
kasvavate laste ja noorte huvisid, kui kaalutakse lapsevanemaks saava noore jäämist
sama asendushoolduse osutaja juurde)
lapse teise vanema sotsiaalne staatus
lapse teise vanema roll sündiva (sündinud) lapse kasvatamisel ja tema eest
hoolitsemisel.

Lapsevanemaks saavale (saanud) noorele osutatav teenus peab aitama noorel võtta vastutust
oma lapse kasvatamise ja tema eest hoolitsemise eest ning tagama noorele selleks vajaliku
toe ja juhendamise (tugiisik, peretöö jms).
Olenevalt noore vajadustest võib olla põhjendatud ka noore suunamine nn noortekodu
põhimõttel toimivale pooliseseisva elukorraldusega elukohta, kus on vajalikud tingimused nii
lapsevanemaks saavale (saanud) noorele kui ka tema lapsele. Samuti võib olla põhjendatud
noorele ja tema lapsele KOVilt eraldi elamispinna võimaldamine.
Vanemaks olemise ja vanemlike oskuste kujunemise toetamine
Kindlasti tuleb õpetada noorele vanemaks olemist ja lapse eest hoolitsemist. Oluline on
toetada lapse ja alaealise vanema omavahelist suhet, et takistada võimalike alaealise vanema
päritolupere mustrite kordumist. Esialgu saab siin abiks olla näiteks perevanem või tugiisik.
70

Kui laps on juba paariaastane, sobib näiteks vanemlusprogramm „Imelised aastad“, mida
KOVidel on võimalik oma piirkonnas korraldada koostöös Tervise Arengu Instituudiga.
Õpingute jätkamise võimalikkus
Lapse kõrvalt on noorel inimesel kindlasti väga keeruline õpinguid jätkata, lihtne on
õpingutele käega lüüa. Oluline on noort motiveerida ning julgustada, abistada vajaduse korral
akadeemilise puhkuse tingimustega tutvumisel ning selle vormistamisel. Et vanem saaks lapse
kasvades õpingutega jätkata, on vaja leida lapsele lapsehoiuvõimalusi. Siin on noorel tarvis
tuge nii info leidmisel erinevate võimaluste kohta kui võibolla ka rahalist toetust.
Kui õpingud katkestatakse, siis kaotab täisealine noor ka õiguse saada järelhooldusteenust.
Kohalikul omavalitsusel ei ole kohustust õpingud katkestanud noorele järelhooldusteenust
pakkuda. Siiski, kuna alaealisena või varatäisealisena emaks saanud noor on eriti haavatav
sihtrühm, kellel sageli puudub ka enda sotsiaalne lähivõrgustik, siis sel puhul võiks kohaliku
omavalitsuse üksus kaaluda järelhooldusteenuse osutamise võimalust, kombineerides seda
vajadustel põhinevate toetuste ja teenustega.

5.3. Ajateenistusse minekut planeerivad noored
On hea aidata noorel tulevikuplaane tehes mõelda, millal (kas pärast gümnaasiumi, järgnevate
õpingute ajal, pärast kutse- või kõrghariduse omandamist) võiks ta läbida ajateenistuse, mis
on 18–27-aastastele noormeestele kohustuslik. Enne ajateenistusse minekut tuleb aidata
noorel läbi mõelda järgmised asjad:







rahaline toetus ajateenijale makstakse igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub
ajateenistuskohta, kuni ajateenistuse lõppemiseni. Vaata soovi korral toetuse suurust ja
muud infot siin: http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sotsiaalsed-garantiid
töökoha säilimine ajateenistuse ajaks tööleping või teenistussuhe peatatakse. Pärast
ajateenistuse läbimist on tööandjal kohustus võimaldada isikul asuda endisele töökohale
õppekoha säilimine ajateenistuse ajaks säilib õppeasutuses õpingukoht, kui taotleda
akadeemilist puhkust. Selleks tuleb esitada taotlus õppeasutusele
elukoht kui noorel on üüritud eluase, siis kas ajateenistuse ajaks peab ta selle ära andma?
Kui jah, siis kus saab noor oma isiklikke asju hoida? Samuti on oluline läbi mõelda, kas
ajateenistuselt naastes on elukoht olemas
kehtivad lepingud ja kohustused oluline on aidata noorel läbi mõelda, millised on tema
kehtivad lepingud ja kohustused. Ilmselt on hea, kui noor peatab lepingud ajateenistuses
viibimise ajaks.

Ajateenistusse minevate noorte puhul tuleb samuti silmas pidada seda, kellele pakkuda
järelhooldusteenust. Kui noor on 18(19)-aastane ja pärast kooli lõpetamist astub sisse
järgmisse kooli ning samas läheb sügisest ajateenistusse (on samal ajal kooli nimekirjas edasi,
tõenäoliselt akadeemilisel puhkusel), siis on noorel õigus saada järelhooldusteenust (sh 240
eurot toetust isiklikeks kuludeks).
Kui aga noor läheb pärast kooli lõpetamist (nt pärast gümnaasiumi lõppu) kohe kaitseväkke
ning ei astu enne kuhugi kooli sisse, siis võib kohalik omavalitsus talle osutada
järelhooldusteenust SHS-i § 4516 lg 2 p 1 alusel.
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Kui KOV ei osuta noorele järelhooldusteenust, siis peab KOV koos noorega mõtlema, mida
noor toimetulekuks vajab ning kuidas saaks ja peaks seda noort toetama väljaspool
järelhooldust. Ajateenistusse minevad noored võivad vajada tugevat toetust. Siinjuures tuleb
silmas pidada ka sotsiaalhoolekandelise abi osutamise põhimõtteid. Juhul, kui kohalik
omavalitsus ei osuta ajateenistusse minevale noorele järelhooldusteenust, kuid noor vajab
mitmekülgset toetust, tuleb kohalikul omavalitsusel oma abivajavat elanikku abistada. Ühtlasi
on tarvis meeles pidada kohaliku omavalitsuse kui hea vastutustundliku vanema rolli.
Siinjuures võib esitada küsimuse: „Kas see, kuidas ajateenistusse minev noor hakkama saab ja
toime tuleb, oleks piisavalt hea minu enda lapsele?“
Võib tunduda, et ajateenistuse ajaks oleks mõistlik loobuda üürikorterist, et kulusid kokku
hoida. Samas ei ole ajateenistus katkematu, vaid ajateenija käib aeg-ajalt puhkusel ning sel
ajal peaks olema noorel stabiilne koht, kus viibida. Samuti on vaja kohta, kus isiklikke asju
hoida. Koos noorega tuleb mõelda ja arutada, milline oleks kõige sobivam lahendus. Võib-olla
on stabiilse elukorralduse huvides kõige õigem üürikorter alles hoida, kuigi see võib rahaliselt
tunduda ebamõistlik. Ehk leidub ka teisi lahendusi, nt noore sugulaste, sõprade või muu
võrgustiku abiga.
Oluline on, et ka ajateenistuse ajal säiliks noore elus stabiilsus, ühtlasi kindlustunne oma
elupaiga suhtes. Selleks on vajalik tihe suhtlus järelhooldust korraldava KOVi ja noore vahel
ning õigeaegne planeerimine.
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LISA 1: SÕNUMID NOORTELT
Juhendi väljatöötamisel toimus noortega kolm fookusrühmapõhist konsultatsiooni Eesti eri
piirkondades (osales 33 noort). Lisaks edastati küsimused kirjalikult neile noortele (seitse
noort), kes fookusrühma konsultatsioonis osaleda ei saanud. Vastused saatis tagasi viis noort.
Hariduse omandamise teemal ning noorte toetusvajaduste kohta hariduse omandamisel
esitati noortele küsimusi SEB õppestipendiumi taotlusvooru raames ja noortel paluti vastata,
et saada teadmisi sellest, kes või mis aitab noori hariduse omandamisel. 54 noort vastasid
küsimustele, mis puudutavad hariduse omandamist. Alljärgnevalt toome välja noorte
sõnumid.
 Noored ootavad sageli võimalust minna asendus- või perekodust iseseisvalt elama olla
oma elu peremehed. Olla täiskasvanu näib noortele tähendavat erinevaid asju, näiteks
iseseisvust ja vabadust, elada oma kodus, käia tööl või õppida, omada
autojuhtimisõigust, olla kellegagi lähedane ning luua perekond.
 Samas räägivad noored iseseisvumisest ja iseseisvumise tumedamast poolest.
Iseseisvumine ja iseseisva eluga alustamine on (või on olnud) nii mõnelegi noorele
ootamatu ja kiire. Näiteks osad noored, kes vestluse ajal olid 17-aastased, ei teadnud
täpselt seda, kus nad aasta pärast elavad. Nad rääkisid, et on kuulnud midagi sellest, et
neile korraldatakse elukoht, kuid kus täpselt või kas üldse see elukoht korraldatakse,
seda nad ei teadnud. Seega väljendasid noored ebakindlust oma tuleviku suhtes,
viidates ühtlasi aegsasti planeerimise ja ettevalmistuse olulisusele. Samas pakkusid
noored, et 15/16-aastaselt võiks hakata vestlema neil teemadel: mis nende elus aasta
või paari pärast toimub, kus noor võiks elada ja edasi õppida ning järelhoolduse
võimalus.
 Osad noored, kes olid juba iseseisvasse ellu astunud, tõid esile, et pärast
asendushoolduselt lahkumist tundsid nad end kui kalju küljest lahti rebituna, kui nad
järsku pidid vastutama asjade eest, milles neil puudusid kogemused, näiteks
toimetulek rahaga ja maksude maksmisega, kodu korrashoid ja majapidamistööde
tegemine, söögitegemine, ise vastutamine õpingute jätkumise või töö eest.
 Noored rääkisid, et vahel võib olla hirmutav see tunne, et kui nad saavad 18-aastaseks,
siis see sünnipäev tähendab peamiselt seda, et enam tagasiteed ei ole.
 Noored soovivad rohkem elukohavalikuid, samuti rohkem informatsiooni toetuste ja
teenuste saamise tingimuste kohta, ka oma õiguste kohta siis, kui nad saavad 18aastaseks. Kusjuures teavet soovivad noored neile arusaadavas, noortele sobivas
sõnastuses.
 Mõned iseseisvunud noored tunnevad oma elukohas hirmu – just sellistel puhkudel,
kui nende elukoht ei ole turvaline, näiteks selle asukoha või naabrite tõttu. Seega
elukoha turvalisus on oluline.
 Noored räägivad, et täisealiseks saades on aegu, kus nad tunnevad end
emotsionaalses mõttes halvasti. Just peale 18. eluaastat on keerulisem leida tuge
vaimse tervisega seotud küsimuste lahendamiseks, seda just puhkudel, kui elukoht
asub eemal (suur)linnadest, kus teenused on paremini kättesaadavad.
 Noorte üks suurim probleem võib olla üksindus ja raskus tulla varastes 20. eluaastates
ilma toetavate suheteta üksi toime.
 Kui noorel on lähedane suhe temale olulise täiskasvanuga – asenduskodu kasvataja,
perekodu perevanema või hoolduspere vanemaga –, siis noored soovivad, et suhted
jätkuksid peale asendushooldusteenuse osutamise lõppemist, just mitteformaalsel
viisil. Noored rääkisid, et soovivad kindlust, et pere (asendushoolduspere) jääb
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noorele toeks nii rasketel kui ka headel aegadel ja et nende peale saab alati loota ja
nende poole võib abi saamiseks pöörduda.
Noored soovivad, et spetsialistid, kes neid toetavad, usuksid neisse ning julgustaks
neid püüdlema nende endi sihtide poole.

Haridus – noorte sõnumid
„Põhikooli lõppedes oli mul edasiõppimiseks mitu erialavalikut. Kuid teadsin kindlalt, et jätkan
haridusteed. Hea kutseharidus tagab mulle tulevikus paremad võimalused töökoha leidmisel.
Seega on hea haridus parema elu alus.“ (16-aastane nooruk)
„Mul on oma tuleviku suhtes suured plaanid ja ma näen kõvasti vaeva, et seda saavutada.
Püüan kasutada ära kõik kooli pakutavad arenguvõimalused, olen aktiivne ka väljaspool
õppetunde ja esindan kooli igal võimalusel.“ (16-aastane nooruk)
„Hariduse omandamine on mulle väga oluline. Tahan kooli edukalt lõpetada ning soovin, et
minust saaks hinnatud juuksur. Peale kooli lõpetamist soovin töötada pisut aega kusagil
salongis ning
tulevikus ka oma salongi avada. Selleks kõigeks on aga vaja esmalt kool edukalt lõpetada ja
olla haritud.“ (17-aastane nooruk)
„Käin juba teist aastat samas koolis ja õpin ühtesama eriala, kuna ma tahan tulevikus hakata
selles valdkonnas tööle. Mulle meeldib väga eriala, mida ma õpin, ja ma ei jõua juba ära
oodata, et saaksin olla viimasel kursusel, et sealt edasi minna mööda oma karjääriteed.“ (21aastane nooruk)
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LISA 2: JUHTUMIPLAANI TEGEVUSKAVA NÄIDISVORM
17-aastane perekodus elav Anna
Anna läks perekodusse elama kolm aastat tagasi, kui ta oli 14-aastane. Kui Anna paigutati
perekodusse, oli tema väike õde kaheaastane, kes lapsendati. Vanem vend oli täisealine, kes ei
suutnud Anna eest hoolitsemist ja tema kasvatamist enda peale võtta. Anna emal on pikaajaline
alkoholisõltuvus, isaga ei ole Anna kunagi kohtunud. Annat ja tema nooremat õde kasvatas peamiselt
vanaema (emaema), kuid peale vanaema surma jäid Anna ja tema väike õde hooletusse.
Perekodusse elama tulles oli Annal väga madal enesehinnang ning ta käitus mässumeelselt, tugevad
tunded väljendusid sagedaste raevupursetena. Koolis sai Anna rahuldavalt hakkama.
Lastekaitsetöötaja esimene püüdlus oli see, et Anna hakkaks teraapias käima, esialgu koos perekodu
perevanemaga. Lastekaitsetöötaja otsis mitmeid võimalusi, mõneski teraapias käis Anna vaid korra ja
seejärel loobus. Lastekaitsetöötaja ja perevanem otsisid edasi uusi võimalusi. Peale paljude erinevate
teraapiavõimaluste proovimist jäi Anna käima ühe terapeudi juures, kes talle meeldib. Annale
meeldivad tegevused, mida nad terapeudi juures teevad, ning talle meeldib, kuidas terapeut temaga
räägib, ja vestlusteemad lähevad talle korda. Näiteks vestleb Anna terapeudiga igapäevaelu rõõmudest
ja raskustest koolis, ka oma tunnetest ning samuti õest, vanemast vennast ja emast. Anna saab vahel
oma vennaga kokku ja suhtleb temaga ka Facebookis. Õega on ta kohtunud paaril korral, ta igatseb, et
saaks oma teda tihedamalt näha. Õe lapsendanud pere ei soovi siiski liiga sagedasi kohtumisi. Vahel
käib Anna ema juures kodus, kuid ta häbeneb ema ning tunneb temaga seoses nii häbi, viha kui ka
igatsust. Anna isa on teadmata, ema ei räägi isast. Anna on viimasel ajal öelnud, et ta sooviks oma
sugulaste kohta rohkem teada saada.
Nüüd, kui Anna on 17-aastane, märkab lastekaitsetöötaja, et Anna stabiilne elukorraldus perekodus,
teraapias käimine ja hea suhe perevanemaga mõjuvad Annale hästi ja rahustavalt. Anna külastab
endiselt aeg-ajalt terapeuti. Aastatega on Anna tugevad tunded rahunenud.
Anna on leidnud endale huvipakkuva hobi: ta osaleb Kodutütarde tegevustes. Ta on seal leidnud
endale häid sõpru ja tunneb kaaslaste poolehoidu. Ühtlasi mõjub Kodutütarde tegevustes osalemine
hästi tema füüsilisele tervisele, ta füüsiline tervis on väga hea. Anna tunneb rõõmu oma hoolitsetud
välimuse üle.
Annal on lähedane suhe poiss-sõbraga. See suhe rõõmustab Annat, kuid on valmistanud ka pettumusi.
Mõneti on lähedases suhtes probleem see, et Anna ei väljenda suhtes alati oma vajadusi (mis talle
sobib ja mis mitte) ega sea isiklikke piire. Perevanem on Annaga korduvalt arutlenud lähisuhte
teemade üle, sealhulgas rääkinud seksuaalsusest kui lähisuhte osast. Annal on olemas
rasestumisvastased vahendid.
Koolis läheb Annal paremini kui varem, ta on rahulikum ja keskendunud. Anna lõpetab kutsekooli
pooleteise aasta pärast, kui ta on 18aastane.
Anna on suvel töötanud kaupluses ja saanud töötasu. Ta sooviks saada lisasissetulekut.
Lastekaitsetöötajal on Annaga väga hea suhe. Ta külastab Annat sünnipäevadel ja tähtpäevadel ning
on Annale kättesaadav, kui neiu talle helistab või on temaga kohtuda soovinud.
Anna mõte on peale kooli lõpetamist minna ajateenistusse, kuid päris kindel ta veel selles ei ole. Ta
tunneb, et on oma tulevikuplaanidega natuke ummikus.
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Perekodus toimub järjekordne juhtumiplaani vahehindamine, kus planeeritakse ka pikemaajaliselt
edasist elukorraldust, et toetada Anna üleminekut asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Planeeritav
elukorraldus, sh tulevane elukoht, peab pakkuma Anna elus stabiilsuse ja turvalisuse tunnet.
Hinnang isiku abivajadusele
Juhtumi kirjeldus (probleemide kirjeldused, olukorra kaardistamine, informatsioon abivajaduse
hinnangu kujundamiseks)
Suhted sotsiaalvõrgustiku liikmetega Anna kohtub vahel oma vennaga ja suhtleb temaga ka Facebookis.
(perekond, sõbrad, kaastöötajad jne)
Õde on lapsendatud, Anna on õega paaril korral kohtunud. Anna
igatseb, et saaks õega tihedamalt kokku.
Anna ema on alkohoolik. Anna käib vahel ema juures kodus, kuid
ta häbeneb ema ning tunneb temaga seoses nii häbi, viha kui ka
igatsust.
Isaga ei ole Anna kunagi kohtunud, ema ei räägi Anna isast.
Annal on hea ja hooliv suhe perevanemaga.
Annal on head sõbrad Kodutütarde organisatsioonis, kelle
poolehoidu ta tunneb.
Annal on poiss-sõber. See suhe rõõmustab teda, kuid valmistab
aeg-ajalt ka pettumusi.
Annal on hea suhe lastekaitsetöötajaga.
Anna soovib infot teiste sugulaste kohta (vanavanemad, tädidonud).
Majanduslik olukord

Annale on perekodus tagatud ülalpidamine. Emalt on välja
mõistetud elatis, mida ema ei maksa, kuid Anna saab riiklikku
elatisabi 100 eurot kuus.
Kutsekoolist saab Anna iga kuu õppetoetust 60 eurot.
Anna on taotlenud õppevahendite soetamiseks toetust SEB
fondist.
Anna on suvel töötanud kaupluses ja saanud töötasu.

Eluase ja elukeskkond

Perekodus omaette tuba.

Tervislik seisund ja elustiil

Anna on terve. Tema tugevad tunded on rahunenud. Annale
meeldib käia regulaarselt terapeudi juures, talle meeldivad
tegevused ja suhtlus terapeudiga. Teraapias käimine ja hea suhe
perevanemaga mõjuvad Annale hästi ja rahustavalt.
Anna minapilt on muutunud, ta tunneb end enesekindlamalt.
Annale meeldib tegutseda Kodutütarde tegevuses.

Töötamine ja õppimine

Koolis läheb Annal hästi, võlgnevusi on harva. Anna on rahulik ja
keskendunud.
Anna lõpetab kutsekooli aasta pärast.

Muu teave

Anna tunneb rõõmu oma hoolitsetud välimuse üle.
Anna saab hästi hakkama igapäevaste kodutöödega, ta oskab süüa
teha. Ta otsib uusi retsepte, et teha nädalavahetustel koos
perevanemaga vaheldusrikast ja tervislikku toitu soodsa hinnaga
toiduainetest.
Annale teeb muret, kuidas uues elukohas/kogukonnas leida
sõpru/tuttavaid. Ühtlasi soovib ta, et perevanem oleks tema elus
olemas ka siis, kui Anna lahkub perekodust (asendushoolduselt).

Hinnang isiku abivajadusele

Annal on head praktilised eluoskused (koristamine,
toiduvalmistamine, eelarvet planeerib perevanemaga koos). Anna
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soovib suveks leida praktikakohta, kus talle makstaks töötasu.
Annale teeb muret iseseisva elu alustamine väljaspool perekodu,
korteri saamine ja sisustamine, töö leidmine ning rahaasjade
planeerimine ja igakuiste kulude tasumine. Tulevane elukorraldus
oleneb ka sellest, kas Anna läheb ajateenistusse või mitte.
Anna soovib sagedamini näha oma nooremat õde, kuid õe
lapsendanud pere ei soovi liiga sagedasi kohtumisi.
Annal on vastuolulised tunded ema vastu.
Anna soovib infot teiste sugulaste kohta (vanavanemad, tädidonud).
Vaja on läbi mõelda ja planeerida, kes jääb Annat kõige enam
toetavaks lähedaseks (tugi)isikuks peale seda, kui noor
asendushoolduselt lahkub.
Tegevuskava
1. Probleemid

Teadmatus eluaseme saamise suhtes: Anna ei tea, millal ja kuhu
omavalitsus talle korteri üürile annab.
Samuti teadmatus töö leidmise suhtes: Anna ei saa täpselt ette
planeerida, millal ja kuhu ta tööle saab.
Annal on mõte minna peale kooli lõpetamist ajateenistusse, kuid
päris kindel ta selles veel ei ole. Tööle mineku planeerimine sõltub
ajateenistusse mineku otsusest.

2.
Ressursid Praktilised eluoskused.
(isiklikud, majanduslikud jne)
Head suhted perevanema ja lastekaitsetöötajaga.
Regulaarne terapeudi tugi.
Kuulumine Kodutütarde organisatsiooni, seal on head sõbrad.
3. Juhtumi lahendamist takistavad Puudub bioloogilise pere (vend, ema) tugi. Emaga suhtlemine
tegurid (isiklikud, majanduslikud jne)
mõjutab negatiivselt Anna eneseusku ja emotsionaalset
tasakaalu.
4. Eesmärgid

5. Alaeesmärgid

6. Tegevused ja teenused

7. Ajakava

8. Teenuseosutaja /
tegevuse teostaja
nimi
ja
kontaktandmed

Muu eesmärk

Ajateenistusse mineku Karjäärinõustamine
Veebruar–
otsustamine
mai 2019
Kodutütarde
rühmakaaslaste
ja
juhendajaga vestlemine

Anna
registreerib
aja
Eesti
Töötukassas
karjäärinõustaja
juurde, perevanem
aitab
vajaduse
korral
Anna

Ajateenistuse
tutvumine
Kaitseressursside
kodulehelt

infoga
Ameti

Anna
Perearsti külastamine, et
saada ülevaade tervisest ja
sellest, kas kvalifitseerub
ajateenistusse minekuks

Anna
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Eluaseme
saamine

Ühetoaline
Munitsipaalkorteri
munitsipaalkorter
avalduse esitamine
kohalikus
omavalitsuses, alates
juuni 2020

Majanduslik
toimetulek

Lisasissetuleku
leidmise võimalus

Jaanuar
2019

Kohalik omavalitsus
/ lastekaitsetöötaja

Praktikakoha leidmine, kus Veebruar–
makstakse töötasu
aprill 2019
Koolist info küsimine
Anna
Tuttavatelt
praktikakoha
võimaluste küsimine

Suhete
Vennaga
suhtlemise Venna
küllakutsumine
hoidmine
toetamine ja suhte perekodusse
lähisugulastega hoidmine
Anna
vestleb
emaga
Emaga ja ema õega sugulastest, Anna külastab
vestlused sugulastest
sugulasi

Perevanem
Jaanuar–
Anna ja perevanem
september
2019
Veebruar
Anna. Anna soovil ja
2019
ja võimaluse
korral
edaspidi
koos perevanemaga

Kõrvalabi ja toe Anna
emotsionaalse Terapeudi
külastamine 2019
olemasolu
heaolu ja tundeelu (eeskätt emaga seotud
toetamine
tunnete ja vajadustega
tegelemine, ka hirmud
elukorralduse
muutuse
tõttu ning õega seotud
igatsuse teema
Perevanema jätkuv tugi ka
peale
asendushooldust.
Perevanem
kaalub
tugiisikukoolituse läbimist.

9. Tegevuskava elluviimise aeg

Anna/terapeut

Perevanem/SKA

Jaanuar–september
2019

Isiku nimi / piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku esindaja nimi

Allkiri

Juhtumikorraldaja nimi

Allkiri

78

LISA 3: LUGEMISSOOVITUSED
Asendushoolduselt lahkuvate noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamine
Cantwell, N., Gale, C., McGhee, K., Skinner, K. 2017. Prepare for leaving care. Practice Guidance. SOS
Children’s Villages International and CELCIS, Centre for Excellence for Looked After Children in
Scotland, University of Strathclyde. Publitseerinud SOS Children’s Villages International Austrias.
Juhtumikorraldus
Juhtumikorralduse käsiraamat 2006. EV Sotsiaalministeerium / TÜ Pärnu kolledž.
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Lapsed_ja_pered/juhtumikorralduse_kasiraamat.pdf.
Lapse heaolu hindamise käsiraamat 2017. Sotsiaalkindlustusamet.
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Lastekaitse/Noustamisteenused/lapse_heaolu_hindamise_kasiraamat.pdf.
Medar, M., Kõre, J., Rähn, A., Narusson, D., Kiis, K. 2012. Juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi
rakendamiseks. EV Sotsiaalministeerium / TÜ Pärnu kolledž. http://heakool.ee/wpcontent/uploads/2015/11/CM_-JUHISED.pdf.
Roberts-Degennaro, M. 2008. Case Management. Encyclopedia of Social Work, Volume I, 222-227.
Tugevustel põhinev lähenemine
Graybeal, C. 2001. Strengths-based social work assessment: Transforming the dominant paradigm.
Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services 82(3), 233–242.
Holland, S. 2011. Child and family assessment in social work practice. London, Thousand Oaks, New
Delhi: SAGE Publications Ltd.
MacFarlane, C.D. 2006. My strength: A look outside the box at the strengths perspective.
Commentary. Social Work 51(2), 175–176.
Min, T. 2011. The client-centered integrative strengths-based approach: Ending longstanding conflict
between social work values and practice. Canadian Social Science 7(2), 15–22.
Saleebey, D. 1996. The strengths perspective in social work practice: Extensions and cautions. Social
Work 41, 296–305.
Toros, K. 2011. Assessment of child well-being: Child protection practice in Estonia. Tallinn: Tallinna
Ülikool.
Toros, K., LaSala, M. 2018. Tugevustele suunatud mõtteviis: pere kaasamist toetav lähenemine.
Sotsiaaltöö nr 3, 6974.
Elulootöö meetod
Rees, J. 2009. Life Story books for Adopted Children: A Family friendly approach. London: Jessica
Kingsley Publishers.
Rose, R. 2012. Life story therapy with traumatized children. A model for practice. Jessica Kingsley
Publishers.
Rose, R., Philpot, T. 2005. The Child`s own Story: Life Story work with Traumatized Children. London:
Jessica Kingsley Publishers.
Sindi, I., Strömpl, J. 2016. Asenduskodulapse identiteedi kujunemise toetamine elulootöö meetodil.
Sotsiaaltöö nr 6.
Wrench, K., Naylor, L. 2013. Life Story Work with Children Who are Fostered or Adopted. Creative
Ideas and Activities. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

79

