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RESÜMEE 
 

Arumetsa, Kadri (2019). Raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenused: teenuste 

vajadus, kättesaadavus ja probleemid teenuste osutamisel. Tallinna Ülikool. Magistritöö. 

Käsikiri, 77 lk, 67 kirjandusallikat, millest 35 välisautoritelt, 2 joonist, 4 tabelit, 1 lisa.   

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on analüüsida raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust, kättesaadavust ja probleeme teenuse osutamisel 

Tallinna linna näitel. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgmised uurimisküsimused:  

1. Kuidas hindavad puudega laste tugisüsteemi kuuluvad spetsialistid raske ja sügava 

puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust? 

2. Kuidas tagada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

kättesaadavus? 

3. Millised on probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel?  

4. Millised on puudega laste tugisüsteemi kuuluvate spetsialistide ettepanekud raske ja 

sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks? 

 

Uurimistöö teoreetiliseks aluseks olid erinevad puude mudelid, puuetega laste õigused, 

perekeskne lähenemine teenuste osutamisel, kaasamise mõiste, Eesti seadusandlusest tulenev 

puude definitsioon ja tugiisiku- ning lapsehoiuteenuse kirjeldus ja pakkumine kohalike 

omavalitsuse üksuste ning riigi koostöös. Samuti andsin teoreetilises osas ülevaate 

teemakohastest uurimustest ja puudega laste arvust Eestis. Uurimistöö empiirilise osa jaoks 

viisin läbi kümme poolstruktureeritud individuaalintervjuud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

osutamisega seotud spetsialistidega nii Tallinna linna kui ka riigi tasandil. Valimi moodustasin 

sihipärase valimi põhimõttel spetsialistidest, kes puutuvad kokku tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

hindamise, pakkumise ja korraldamisega kokku laiemalt kui puudega laste vanemad või 

tugiisikud ja lapsehoidjad. Intervjuud viisin läbi ajavahemikus 1.aprill–14.aprill 2019. 

Intervjuud salvestasin diktofonile, transkribeerisin ja analüüsimiseks kasutasin temaatilist 

analüüsi.   

 

Uurimistulemused ja nende analüüs kinnitasid, et nii tugiisiku- kui ka lapsehoiuteenus on raske 

ja sügava puudega laste ja nende perede toetamisel olulised teenused. Märkimisväärselt suurem 

vajadus on tugiisikuteenuse järele ja tugiisikuteenusega on seotud ka enam probleeme, nt 

põhjalikum teenuse vajaduse hindamine, tugiisikute vähesus ja madalad palgad ning järjekorrad 

teenuse saamisel. Tulenevalt suurest tugiisikuteenuse vajadusest haridusasutustes tuleks üle 

vaadata haridusasutuses teenust saavate laste teenuse vajadus ja vajadusel rakendada tänasest 

enam haridusasutuste endi poolt tugipersonali. Lapsehoiuteenust peeti tugiisikuteenusest 

kättesaadavamaks ja suurimaks probleemiks peeti asjaolu, et teenust saavad lapsed, kes vajavad 

lapsehoidu tulenevalt oma vanusest, mitte puudest. Samuti toodi välja, et väga suures mahus 

vajavad täna lapsehoiuteenust suure hooldusvajadusega sügava puudega lapsed, kellele oleks 

ilmselt vajalik luua eraldi teenus. 

 

 

Võtmesõnad: puue, laps, tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus, tugiteenuste vajadus, puuetega laste 

õigused, perekeskne lähenemine teenuste osutamisel.  
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ABSTRACT 
 

Arumetsa, Kadri (2019). Support services for children with severe and profound 

disabilities: necessity, accessibility and service related problems. Tallinn University. 

Master’s Thesis. Manuscript, 77 pages, 67 references, 35 from foreign authors, 4 figures, 

2 drawings, 1 annex.   

 

The aim of this thesis is to analyze the necessity, accessibility and problems related to support 

person service or childcare service for children with severe and profound disability in Tallinn. 

Following research questions were raised to achieve the aim of this thesis:  

1. How do specialists assess the necessity for support person service and childcare service 

for the children with severe and profound disability? 

2. How to assure the accessibility for support person service and childcare service for 

children with severe and profound disability? 

3. What kind of problems occur in relation to support person service and childcare service? 

4. What are the suggestions to improve support person service and childcare service for  

children with severe and profound disability? 

 

The theoretical basis for the thesis were different disability models, rights of disabled children, 

family centered approach, inclusion, definition of disability according to Estonian law, 

explanation of the delivery of support person service and childcare service in collaboration  of 

local municipalities and the state. Additionally overview of relevant studies and number of 

disabled children are revised. Empirical part of the study consists of ten individual semi-

structured interviews with specialists involved in the delivery of support person service and 

childcare service. Specialist were selected from local municipality (Tallinn) and state level. 

Sampling is based on purposive sampling and therefore sampling units are subjectively selected 

from specialists who come into contact with assessing, offering and managing of support person 

service and childcare service. Interviews were carried out between 1.04-14.04. 2019. Interviews 

were recorded and transcribed and afterwards analyzed using thematic analysis.  

 

The research results and analyze affirmed that both support person service and childcare service 

are important support for severe and profoundly disabled children and their families. 

Considerably more needed is support person service and therefore there are more problems 

related to support person service, e.g. need for more thoroughly assessing, lack of support 

persons and low pay and queue to get support person service. Resulting, there is a need for 

reassessing children that get support person service in educational system and employ extra 

support-workers. Childcare service were seen as more accessible, the biggest issue was related 

to children that use childcare services due to their age, not disability. It was also brought out 

that profoundly disabled children with high need of care need a special service.  

 

 

Keywords: disability, children, support person service, childcare service, necessity for support 

services, rights of disabled children, family centered approach in service delivery.  
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1. SISSEJUHATUS 
 

 

31.12.2018 aasta seisuga elas Eestis 158 499 puudega inimest, kellest 13 011 olid kuni 18 

aastased lapsed, mis on 5,8% laste koguarvust. Puudega lastest 4404 oli keskmise, 7801 raske 

ja 806 sügava puudega. Harju maakonnas on kuni 18. aastaseid puudega lapsi 4100, neist raske 

puudega 2752 ja sügava puudega 358. Kui aastatel 2007 kuni 2018 jõudis puudega laste arv 

keskmise ja raske puudega laste arvu osas peaaegu kahekordistuda, siis 2019. aastal on puudega 

laste arv vaikselt vähenenud. Niisamuti nagu on kasvanud puudega laste arv, on kasvanud ka 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenust vajavate ning saavate laste arv. (Sotsiaalkindlustusameti 

14.05.2019 vastus päringule) Eelnimetatud arvud on üheks põhjuseks, miks puudega laste 

valdkond on täna aktuaalsem kui kunagi varem ja temaatika puudutab mitmeid erinevaid 

valdkondi, huvigruppe ja poliitikakujundajaid kuni asjaoluni, et president Kersti Kaljulaid 

tähtsustas nii oma 2018. aasta aastalõpu kõnes kui ka 2019. aasta Vabariigi aastapäeva vastuvõtu 

kõnes üksi puudega lapsi kasvatavaid vanemaid ja puudega laste tugisüsteemi (Vabariigi 

Presidendi Kantselei, 2018; Vabariigi Presidendi Kantselei, 2019).  

 

Nii tugiisiku- kui ka lapsehoiuteenus on sotsiaalhoolekande seaduse (RT I, 30.12.2015, 5; RT I, 

13.03.2019, 155) järgi kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad teenused, mida pakutakse 

täna nii kohaliku omavalitsuse üksuse oma vahenditest, kohalike omavalitsuse üksuste poolt 

riigieelarvest tasandus- ja toetusfondi kaudu kui ka Euroopa Sotsiaalfondi meetme toel 

(Sotsiaalministeerium, 2017). Alates 2015. aastast kuni 31.12.2020 aitab lisaks kohalikele 

omavalitsusüksustele tugiisiku- ja lapsehoiuteenust pakkuda ja arendada Sotsiaalkindlustusamet 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames 

elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu 

ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ 

kaudu. Projekti kaudu pakutakse tugiisiku- ja lapsehoiuteenust varasemast olulisemalt suuremas 

mahus ja tegevuse eesmärk on vähendada tugiteenuste kaudu vanemate hoolduskoormust ja 

takistusi tööhõives osalemiseks. (Sotsiaalkindlustusamet, 2019a; Sotsiaalministeerium, 2017) 

Alates 2015. aastast kuni 2018. aastani on Euroopa Sotsiaalfondi toel pakutud tugiisiku-, 

lapsehoiu- ja transporditeenust 16 147 000 euro eest 2528-le raske või sügava puudega lapsele 

(Sotsiaalkindlustusamet, 2019b). See on olnud oluline tugi kohalikele omavalitsustele tugiisiku- 

ja lapsehoiuteenuse pakkumisel.  
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Sotsiaalministeeriumi tellimusel viidi 2017. aastal sarnaselt 2009. aastaga läbi puudega laste 

leibkondade seas uuring, milles küsitleti 1904 puudega lapse eest peamiselt hoolitsevat isikut. 

2017. aasta uuringust selgus, et 34–40% puudega laste vanematest vajab lisaabi lapse eest 

hoolitsemisel, kusjuures lisaabi vajadus on seotud puude raskusastmega ja kõige enam lisaabi 

vajavad sügava puudega laste vanemad. Puudega lastest 38–43% vajavad tugiisikuteenust ja 

25–29% vajavad lapsehoiuteenust ning enam kui pooled teenuseid vajanutest ei ole saanud 

teenuseid üldse või piisavas mahus. (Kallaste et al, 2017) Eeltoodust tulenevalt on käesoleva 

töö fookuses just raske ja sügava puudega lapsed ning tugiisiku- ja lapsehoiuteenus.  

 

Tulenevalt raske- ja sügava puudega laste arvust, suurest nõudlusest tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse järele ja lähiaastatel toimuvatest muudatustest raske ja sügava puudega lastele 

suunatud tugiteenuste rahastamisel ning osutamisel on käesoleva magistritöö 

uurimisprobleemiks puudega lastele suunatud tugisüsteemi toimimine ja toetavate teenuste 

kättesaadavus. Uurimuse eesmärgiks on analüüsida raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiteenuste vajadust, kättesaadavust ja probleeme teenuse osutamisel Tallinna linna näitel. 

Tugiteenuste all on antud töös käsitletud vaid raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenust.  

 
Eesmärgist lähtudes otsin uurimuse kaudu vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 

1. Kuidas hindavad puudega laste tugisüsteemi kuuluvad spetsialistid raske ja sügava 

puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust? 

2. Kuidas tagada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

kättesaadavus? 

3. Millised on probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel?  

4. Millised on puudega laste tugisüsteemi kuuluvate spetsialistide ettepanekud raske ja 

sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks? 

 

Uurimuse viisin läbi kvalitatiivse uurimusena, mille käigus kogusin andmeid kümne 

poolstruktureeritud individuaalintervjuu kaudu tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisega 

seotud spetsialistidelt nii Tallinna linna kui ka riigi tasandil. Valimi moodustasin sihipärase 

valimi põhimõttel spetsialistidest, kes puutuvad kokku tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse hindamise, 
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pakkumise ja korraldamisega laiemalt kui puudega laste vanemad või tugiisikud ja lapsehoidjad. 

Intervjuude läbiviimise leppisin kokku 15.03–30.03.2019 e-posti teel ja viisin läbi ajavahemikus 

1.aprill–14.aprill 2019. Uurimuse teoreetiliseks aluseks on puude sotsiaalne ja inimõiguste 

mudel, puuetega laste õigused ja perekeskne lähenemine teenuste osutamisel.  

 

Töö koosneb teemakohasest teoreetilisest ülevaatest ja empiirilisest uurimusest. Teooria osas 

mõtestan lahti erinevad puude mudelid ja puudega laste ning nende perede vajaduse toetuse 

järele, käsitlen puude mõistet Eesti seadusandluse kohaselt, tutvustan tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenust ning nende pakkumist kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös. Uurimuse osas 

esitan uurimiseesmärgi ja -küsimused ning annan ülevaate uurimismeetodist, uurimuse 

läbiviimisest ja analüüsin kogutud andmeid. Arutelu osas toon välja peamised tööst tulenevad 

järeldused ja teen ettepanekud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edaspidiseks pakkumiseks ning 

teenuste arendamiseks ja tõhustamiseks. 

 

Uurimus on läbi viidud väga aktuaalsel teemal, sest puudega laste ja nende perede toimetulek 

sõltub neile pakutavast abist, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenusest. Riigi ja kohalike omavalitsuste 

seisukohalt on aga oluline kulusid õigesti planeerida ja peresid toetada parimal viisil ning kõige 

sobivamate teenustega. Mulle teadaolevalt ei ole raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust, kättesaadavust ning probleeme varasemalt sellisel kujul 

uuritud.  

 

Töös kasutatud põhimõisted:  

 

Puue – puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega 

tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (RT I 1999, 16, 273; RT I, 

28.11.2017). 

Laps – laps on iga alla 18-aastane isik (RT I, 06.12.2014; RT I, 12.12.2018, 49).  

Tugiisikuteenus – tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus. 

Laste puhul on teenuse eesmärk koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine ja 

vajadusel hooldustoimingute sooritamine. (RT I, 30.12.2015; RT I, 13.03.2019) 
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Lapsehoiuteenus – lapsehoiuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav 

sotsiaalteenus, mille eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või 

vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust (RT I, 30.12.2015; RT I, 13.03.2019). 

 

 

 

 

 

 

Töös kasutavad lühendid:  

 

ESF – Euroopa Sotsiaalfond 

Ingl – inglise keeles 

jt – ja teiste 

k.a – kaasa arvatud 

KOV – kohalik omavalitsus 

Nt – näiteks 

Nö – nii öelda 

sh – sealhulgas 

Vt – vaata 

ÜRO – ühinenud rahvaste organisatsioon 
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1. UURIMUSE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
 

Käesoleva uurimuse teoreetilised lähtekohad tuginevad antud peatükis välja toodud puude 

erinevatele käsitlustele ja puude mudelitele, puuetega laste õigustele, perekesksele lähenemisele 

teenuste pakkumisel, Eesti seadusandluses välja toodud puude definitsioonile, tuvastamisele ja 

puudega laste arvule ning tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse tänasele pakkumise kirjeldamisele riigi 

ja kohaliku omavalitsuse üksuse koostöös.  

 

1.1. Puude erinevad käsitlused ja mudelid 
 

Sõna puue (ingl disability) on mitmetähenduslik ja seda võib kasutada ning enamasti 

kasutataksegi viidates isiku vaimsetele või füüsilistele puudustele ja piirangutele. Puue võib aga 

ka viidata tervisekahjustusega (ingl impairment) isiku ja teiste inimeste, asjade ja keskkonna 

vahelisele interaktsioonile, mis ei kohandu tervisekahjustusega inimesega. Samuti võib puue 

viidata konkreetse grupi klassifitseerimisele „puudega inimesteks“, kuhu kuuluvad inimesed 

saavad bürokraatliku süsteemi poolt raha. Igapäevases keelekasutuses ja sõnaraamatutes on sõna 

„puue“ ja „tervisekahjustus“ kasutuses kui sünonüümid, millest mõlemad viitavad üksikisiku 

omadustele, mitte sotsiaalsetele suhetele või struktuuridele (Grue, 2015, 1). Tihti aga peetakse 

„tervisekahjustuse“ all silmas füüsilisi, sensoorseid ja intellektuaalseid piiranguid ning sõna 

„puue“ all sotsiaalselt tekitatud piiranguid, mida puudega lapsed või täiskasvanud kogevad 

(Read, Clements, & Ruebain, 2006, 20). Puuet kirjeldatakse tänapäevases kirjanduses ja uurijate 

poolt üha enam kui interaktsiooni inimese füsioloogia või psühholoogia ja ühiskonna poolt 

seatud tingimuste vahel. Ühiskondlikud hoiakud, tingimused ja tavad stigmatiseerivad inimesi, 

kelle füüsiline välimus või kognitiivsed mustrid ei vasta mingile konkreetsele illusoorsele 

normile või standardile. Ehitatud keskkond, seadused ja hoiakud võivad anda puudega 

inimestele negatiivse konnotatsiooni. Seega kätkeb puude ilming endas nii füsioloogilisi ja 

psühholoogilisi kogemusi kui ka ühiskonna reaktsiooni neile kogemustele.  Vähem oluline ei 

ole asjaolu, et puudega inimesi tahetakse tihti näha ja kirjeldada kui üht homogeenset gruppi, 

jättes arvesse võtmata teised kontekstuaalsed faktorid nagu sugu, seksuaalne orientatsioon, 

klass, jõukus, asukoht, haridus ja religioossus. (Rasell & Iarskaia-Smirnova, 2014, 2-3).    
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Puude mõiste kõrval kasutatakse tihti mõistet erivajadus, mis on puude mõistest laiema 

tähendusega. Nii vanemate kui ka spetsialistide poolt on erivajaduse mõistet nähtud puude 

omast positiivsemana ja seetõttu kasutatakse neid mõisteid isegi sünonüümidena. (Gernsbacher, 

Raimond,  Balinghasay, & Boston, 2016) Sünonüümi kõrval toob Berger (2013, 5-6) koguni 

välja, et viimaste kümnendite jooksul on erivajadusest saanud puude mõiste populaarne 

eufemism. Ameerika Psühholoogia Assotsiatsioon soovitab puudest rääkides eufemisme vältida 

ja mitte kasutada puude asemel mõisteid nagu „eriline“ või „füüsiliste väljakutsetega“. 

(Gernsbacher, Raimond,  Balinghasay, & Boston, 2016) Käesolevas töös lähtun puude mõistest 

ja konkreetsemalt Eesti seadusandluses kirjeldatud raske ja sügava puude mõistest.  

 

Akadeemilist puude diskursust (ingl academic disability discourse) võib lihtsustatuna selgitada 

kui diskursust, mis on ühel või teisel moel puudega seotud. Selline selgitus on aga väga amorfne 

ja selleks, et puuet täpsemalt selgitada, on akadeemilises diskursuses kasutusel erinevad puude 

kontseptsioonid ja mudelid, mis püüavad üheaegselt kajastada ja mõjutada puude tähendust. 

Seejuures toob iga uus puude kontseptsioon või mudel kaasa oma ebatäiuse ja probleemid. 

(Grue, 2015, 26) Mudelid on ideede raamistikud, mis aitavad meil paremini mõista erinevaid 

fenomene ja kogemusi. Mudel esindab kindlat viisi, kuidas korrastada ja struktureerida teadmisi 

ning samal ajal mudel ka kujundab seda, mida me mingist fenomenist või kogemusest teame. 

Siinkohal on oluline teada, et selgitused, mis on kõige valjemini ja sagedamini kuulda ning 

millel näib olevat autoriteetsus, peegeldavad mõjukamate gruppide huvisid (nt meedia, 

professionaalid). (Cameron, 2014, 98) Puude mudel ei ole teooria sünonüüm ja kuigi puude 

mudelid võivad luua mingil määral selgitusi, ei ole mudelid siiski iseenesest selgitused. 

Niisamuti ei saa mudelid olla tõde, vaid on lihtsalt esitlused, mis ei põhine andmete kogumisel 

ega metodoloogial. Üks põhiline mudeli tunnus on ühe (paremini mõistetud ja arendatud) 

süsteemi rakendamine teisele (vähem mõistetud ja arendatud) süsteemile. (Llewellyn & Hogan, 

2010)  Antud magistritöös on vajalik erinevate mudelite välja toomine, et ühelt poolt defineerida 

levinumad puude käsitlused ja teiselt poolt siduda eri käsitlustest tulenevalt puudega laste 

mõistmine ja võimalik puudega lastele pakutav abi ning teenused.   

 

Kaks üldiselt tuntumat ja üksteist vastandavat mudelit on meditsiiniline ja sotsiaalne mudel:  

1. Meditsiiniline mudel (ingl medical model)  tekkis 1800ndate keskel ja mudel taandab 

puude eelkõige kehalistele puudujääkidele ja kirjeldab sobivate sekkumisviisidena 
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meditsiinilist ravi ja normaliseerimist ega esinda puudega inimesi, vaid annab võimu 

arstidele (Grue, 2015, 51-51; Retief, & Letsosa, 2018). Meditsiiniline mudel mõistab 

puuet inimese individuaalse probleemina, mis tuleneb kas kaasa sündinud või elu 

jooksul omandatud funktsionaalsetest piirangutest (Cameron, 2014, 99). Puuet 

mõistetakse kui objektiivselt halba ja haletsemist väärivat olukorda, mis on 

personaalseks tragöödiaks nii isikule endale kui ka tema perekonnale (Retief & Letsosa, 

2018). Puude mõistmisel meditsiinilise mudeli järgi on sobivaks lahenduseks 

meditsiiniline või tehnoloogiline ravi ja hooldus; ravi rehabilitatsiooniteenuste kaudu; 

ennetamine varajase diagnoosimise ja skriiningu abil. Meditsiinilise mudeli puhul 

suunatakse ressursid indiviidi parandamisse, et indiviid suudaks end ümbritsevas 

maailmas toimida, samal ajal kui indiviidi ümbritsevat keskkonda ei peeta 

probleemseks. Meditsiiniline mudel paneb vastutuse puudega inimesele, et viimane 

pingutaks ja leiaks võimaluse end ümbritsevasse maailma sobitada. (Cameron, 2014, 98-

104) Üks tulemus puude meditsiinilise mudeli järgi mõistmisel on asjaolu, et puudega 

inimesed tunnevad end tihti väljajäetuna, väheväärtustatuna ja survestatuna vastama 

normidele (Goering, 2015). Puude meditsiinilise mudeli kontseptsioon on kaasa aidanud 

mõningatele negatiivsetele ja küsitavatele meditsiinilistele sekkumistele nagu näiteks 

sunniviisiline steriliseerimine ja eutanaasia. Meditsiinilisest mudelist tulenevalt on 

kasutusse tulnud ka sõnad nagu invaliid, väärastunud, vigane ja sant. Meditsiinilisest 

mudelist tulenevalt kalduvad professionaalid kohtlema inimesi kui probleeme, mida 

tuleb lahendada, jättes nii tihti arvesse võtmata teised inimese elu mõjutavad aspektid. 

(Retief & Letsosa, 2018) 

2. Sotsiaalne mudel (ingl social model) tekkis 1960-1970ndatel alternatiivse raamistikuna 

puudega inimeste endi ühiskondliku aktivismi tulemusena ja reaktsioonina meditsiinilise 

mudeli piiravale käsitlusele (Cameron, 2014, 137-140); Retief, & Letsosa, 2018). 

Sotsiaalne mudel kirjeldati esimest korda ühingu Füüsilise puudega segregatsiooni vastu 

(ingl Union of the Physically Impaired Against Segregation) poolt 1976. aastal 

manifestis Puude fundamentaalsed printsiibid (ingl Fundamental Principles of 

Disability) (Grue, 2015, 36). Manifestis mõtestati puue ümber kui sotsiaalse struktuuri 

küsimus, mitte kui inimese individuaalset probleemi (Cameron, 2014, 137). Avaldatud 

manifesti võib pidada Suurbritannias puudega seotud liikumise alguseks (Grue, 2015, 

35-36). Barnes, Mercer & Shakespeare (vt. Grue, 2015 järgi)  toovad välja, et puuet 
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tõlgendati kui majanduslikku ja poliitilist rõhumise vormi, mis tugines inimestele, kelle 

kehad ei vastanud industriaalse kapitalismi vajadustele. Sotsiaalse mudeli järgi hakati 

puuet mõistma kui viisi, kuidas ühiskond reageerib või jätab reageerimata inimeste 

vajadustele, kellel on tervisekahjustus. Sotsiaalne mudel toob välja, et ühiskond mitte 

üksnes ei jätnud tervisekahjustusega inimesi arvesse võtmata, vaid välistas 

segregeerivate keskkondade ja institutsioonide loomisega tervisekahjustusega inimeste 

võimaluse igapäevaelust osa võtta. Sotsiaalne mudel ei mõtesta puuet kui midagi, mis 

inimestel lihtsalt on, vaid mõtestab puuet kui midagi, mida tervisekahjustusega 

inimestega tehakse. (Cameron, 2014, 137-140) Sotsiaalne mudel on oma väärtuslikkust 

tõestanud eelkõige juhtides tähelepanu süsteemsetele faktoritele, mis kujundavad puude 

tähendust ning eriti nendele faktoritele, mis on seotud poliitilise majandusega (Grue, 

2015, 35-36). Sotsiaalne mudel on tugevalt mõjutanud seda, kuidas me tänapäeval puuet 

mõistame ja on seega kujundanud sotsiaalpoliitilist lähenemist (Retief & Letsosa, 2018).  

 

Endistes Nõukogude Liidu riikides on minevikus domineerinud puude meditsiiniline mudel ja 

muuhulgas võib meditsiinilise mudeli mõju näha ka sellise eriala nagu defektoloogia nimetuses. 

Nõukogude Liit propageeris ühtset ja tugevat rahvast ja ei saanud ametlikult sallida puudega 

inimesi. Seetõttu domineeris tervises, hariduses ja hoolekandes nii laste kui ka täiskasvanute 

puhul institutsionaliseerimine (Rasell, Iarskaia-Smirnova, 2014, 2-5). Kuna Eesti oli osa 

endisest Nõukogude Liidust, siis võib oletada, et ka Eestis on minevikus domineerinud puude 

meditsiiniline mudel. Ilmselt iseseisvuse algusega on Eestis puude mõistmine muutunud 

meditsiiniliselt mudelilt enam sotsiaalsele mudelile, mida võib näha asjaolus, et puude 

tuvastamise aluseks ei ole diagnoos, vaid takistused ühiskonnaelus osalemisel või asjaolus, et 

Eesti on omaks võtnud kaasava hariduse põhimõtted, mille alusel on põhiharidus kõigile 

kohustuslik.  

 

Meditsiiniline ja sotsiaalne mudel ei ole aga sugugi ainsad mudelid puude mõistmisel ja välja 

võib tuua veel viis mudelit:  

1. Vähemuse mudel (ingl the Minority Model) on vahel tuntud ka kui sotsiaalne mudel, 

kuid on rohkem seotud Ameerika Ühendriikides tehtud uuringutega, samal ajal kui 

eelkirjeldatud sotsiaalne mudel on pigem seotud Suurbritannias tehtud uuringutega. 

Ameerika Ühendriikides võib mudeli alguseks pidada 1977. aastat kui sarnaselt 
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Suurbritanniale toimusid üheksas linnas tervise, hariduse ja hoolekande büroos 

muutused, mille eesmärgiks oli, et inimõigused kataksid ka puudega inimeste vajadusi. 

Vähemuse mudelit rakendati aktivismis ja see viis Puudega Ameeriklaste seaduseni (ingl 

Americans with Disabilities) 1990. aastal. Samuti rakendati vähemuse mudelit 

akadeemilistes uuringutes, mis positsioneerisid puuet kui keerukat identiteeti, mis ei ole 

a priori positiivselt ega ka negatiivselt laetud. (Grue, 2015, 36-37) 

2. Kinnituse mudel (ingl the Affirmation Model) pakuti esmalt välja 2000. aastal Swaini 

ja Frenchi poolt, kes võtsid arvesse puudega feministide kriitikat sotsiaalse mudeli osas, 

mis tõi välja, et sotsiaalne mudel keskendub liialt sotsiaal-struktuursetele takistustele ja 

eirab personaalset ja kogemuslikku puude aspekti. Swain ja French (2000) toovad välja, 

et kinnituse mudeli järgi on puue ja tervisekahjustus olemuslikult mitte-traagiline ja 

hõlmab positiivset sotsiaalset identiteeti. Kinnituse mudeli väljapakkumisega tekkis 

positsioon, millest tulenevalt ei olnud tervisekahjustusega elamine enam tingimata 

traagiline, vaid tervisekahjustusega elamist võis näha ka kui vajalikku, huvitavat, 

loomuomaselt rahuldust pakkuvat kogemust. Eeltoodust hoolimata ei eira kinnituse 

mudel, et tervisekahjustus või puue võib põhjustada ka negatiivseid kogemusi, kuid need 

ei ole ainsad, mis tervisekahjustust defineerivad. (Cameron, 2014, 4-7) Samuti toetub 

kinnituse mudel sotsiaalsele mudelile ega ürita seda ümber lükata; veelgi enam, Swain 

ja French (2000) toovad välja, et isegi ideaalses maailmas võib tervisekahjustust näha 

personaalse tragöödiana. 

3. Personaalse tragöödia mudel (ingl the Personal Tragedy Model) on kultuuriline 

väljendusvorm meditsiinilisele mudelile, mis toob välja, et kehaliselt terve olemine (ingl 

able-bodiedness) on väärtustatud, samal ajal kui tervisekahjustus on märk ebaõnnest, 

mis tuleb välja kannatada, millega tuleb võidelda ja millest tuleb üle saada. Arusaam, 

justkui tähistaks tervisekahjustus personaalset tragöödiat tugevdab eeldust tervise 

normaalsusest ja paneb järelejätmatu pinge puudega inimestele puue maha salata. 

(Cameron, 2014, 117) 

4. Vahemudel (ingl the Gap Model) teadvustab, et igal ajahetkel on kogupopulatsioonis 

osakaal inimesi, kel on tervisekahjustus või haigus, mis mõjutab nende funktsionaalset 

võimekust. Puuet kirjeldatakse vahemudeli järgi kui vahet võimete ja ühiskonna ning 

institutsioonide poolt pakutavate võimaluste vahel. Seega on puue midagi, mida tuleks 
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adresseerida kõikide poliitiliste vahenditega, alates vajadusel meditsiinilise sekkumisega 

kuni erinevate diskrimineerimist vähendavate vahenditeni välja. (Grue, 2015, 37-38) 

5. Inimõiguste mudel (ingl the Human Rights Model) on sarnane sotsiaalsele mudelile ja 

osad uurijad mõistavad neid üksteise sünonüümina. Degener (vt Retief & Letsosa, 2018 

järgi) toob aga välja kuus olulist joont, mis eristavad inimõiguste mudelit sotsiaalsest 

mudelist. Esiteks – kui sotsiaalne mudel aitab mõista sotsiaalseid faktoreid, mis 

kujundavad meie arusaama puudest, siis inimõiguste mudel läheb selgitusest kaugemale 

ja pakub teoreetilist raamistikku puude poliitikale, mis rõhutab puudega inimeste 

inimõigusi. Teiseks – inimõiguste mudel hõlmab nii esimese kui ka teise generatsiooni 

inimõigusi, st nii tsiviil ja poliitilisi inimõigusi kui ka majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi õigusi. Kolmandaks – kui sotsiaalne mudel eirab osade puudega inimeste 

elus võimalikku valu, siis inimõiguste mudel austab asjaolu, et osad puudega inimesed 

seisavad silmitsi keeruliste situatsioonidega ja neid tuleks arvesse võtta asjakohaste 

sotsiaalõiguste teooriate kujundamisel. Neljandaks – erinevalt sotsiaalsest mudelist jätab 

inimõiguste mudel ruumi vähemustele ja kultuurilisele identifitseerimisele. Viiendaks – 

erinevalt sotsiaalsest mudelist ei ole inimõiguste mudel nii kriitiline tervisepoliitika osas, 

mis propageerib tervisekahjustuste ennetamist. Inimõiguste mudel on seisukohal, et 

korralikult formuleeritud ennetuspoliitikat võib pidada puudega inimeste inimõiguste 

kaitseks. Kuuendaks – kuigi sotsiaalne mudel võib olla kasulik mõistmaks, miks nii 

paljud puudega inimesed elavad vaesuses, siis inimõiguste mudel pakub konstruktiivseid 

ettepanekuid puudega inimeste elu parandamiseks. (Retief & Letsosa, 2018). 

 

Käesolevas magistritöös lähtun puude sotsiaalsest ja inimõiguste mudelist ning 

interdistsiplinaarsest puude uurimisalast/eriala (ingl disability studies) seisukohtadest, mis ei ole 

rahul puudega inimeste ebavõrdsuse ja nähtamatusega ühiskonnas ning uurib puuet kui 

sotsiaalset, kultuurilist ja poliitilist fenomeni ning tajub puuet kui sotsiaal-kultuurilise 

dünaamika tulemit, mis ilmneb ühiskonna ja puudega inimeste vastastikmõjus. Sel viisil 

defineerides on puue sotsiaalne kategooria, mitte indiviidile omane tunnus ja puue ei ole 

tragöödia. Seega näeb töö autor puudega lapsi kui kedagi, keda limiteerivad sotsiaalsed hoiakud 

ja keskkondlikud takistused, arvestades seejuures asjaoluga, et üldiselt nähakse sotsiaaltöös 

puudega lapsi kui kliente. (Kanter & Ferri, 2013) Kanter (2013) toob välja, et puude uurimisala 

paradigmas lähtutakse võimalusest süsteemi parandada selliselt, et see oleks kättesaadav ja 
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kasutatav puudega inimestele, mitte ei keskendu sellele, kuidas parandada puudega inimest, et 

viimane sobiks juba eksisteerivasse süsteemi. Seejuures ei ole antud magistritöö näol tegemist 

puude uurimisala uurimusega ja töö autor vaid lähtub eelnimetatud seisukohtadest.  

 

1.2.  Puuetega laste õigused 
 

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon on üks olulisemaid alusdokumente, millest puuetega 

inimeste õiguste osas lähtuda, sest dokument rõhutab eranditult kõikide inimeste sünnipäraseid 

õiguseid, väärikust ja võrdse kohtlemise kohustust. 1948. aastal ÜRO liikmete poolt vastu 

võetud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon toob 7ndas artiklis välja, et kõik inimesed on seaduse 

ees võrdsed ja neil on õigus saada võrdset kaitset ning olla kaitstud diskrimineerimise eest. 

Artikkel 25 toob täiendavalt välja sotsiaalmajanduslikud õigused, õiguse piisava elustandardi ja 

kaitse järele ning märgib ära, et kõikidele lastele peab osaks saama ühesugune kaitse. (Gill & 

Schlund-Vials, 2016; Välisministeerium, 2013). Seega toob ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon 

selgelt välja, et ka puudega lastel on õigus samasugusele kaitsele nagu kõikidel teistel lastel. 

Nutt (2018) toob välja, et kuigi ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ei ole riikidele siduv ja 

mitmed tänased riigid ei saanud 1948. aastal ülddeklaratsiooni osas seisukohta võtta (k.a Eesti), 

on deklaratsiooni mõju olnud siiski väga suur, sest deklaratsiooni pinnalt on tekkinud riikidele 

siduvaid õigusakte ja mitmed riigid on kirjutanud inimõiguse põhimõtted ka oma 

põhiseadusesse. Nutt (2018) rõhutab, et iniõigused on riigiülesed ja riigil ei ole õigust inimõigusi 

ühelgi põhjusel piirata. Euroopa Liidu tasandil on inimõiguste kaitse sätted kirjeldatud 2009. 

aastal jõustunud Lissaboni lepingus, täpsemalt põhiõiguste hartas. Põhiõiguste harta hõlmab 

muuhulgas puude, aga ka vanuse, geneetiliste omaduste, sotsiaalse päritolu ja seksuaalse 

sättumuse jt alustel diskrimineerimise keeldu. (Access to European Union Law, 2019) Erinevalt 

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist on põhiõiguste harta juba siduv dokument, milles 

sätestatud põhiõiguseid peab nii Euroopa Liit kui ka liidu liikmesriigid järgima (Euroopa 

Parlament, 2019).  

 

Lisaks ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile võttis 2006. aastal ÜRO Peaassamblee vastu ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni (RT II, 04.04.2012, 6), mille Eesti ratifitseeris 2012. 

aastal (RT II, 04.04.2012, 5). Konventsioon toob välja, et puue on ajas muutuv mõiste, mis on 

tervisekahjustusega isiku ning suhtumuslike ja keskkondlike takistuste vastasmõju tagajärg. 
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Konventsiooni artikkel 7 sätestab, et puuetega lastel peab olema võimalik teostada oma õiguseid 

ja vabadusi teiste lastega võrdsetel alustel, puuetega laste tegevustes tuleb esile seada lapse 

parimad huvid ja lastel on õigus väljendada oma seisukohti kõigis neid puudutavates küsimustes 

ning saada vajadusel nimetatud õiguse teostamisel oma puudele ja vanusele vastavat abi. 

Täiendalt sätestab artikkel 24 puudega laste õiguse haridusele. (RT II, 04.04.2012, 6)  

 

Puudega lapsed ja nende õigused on välja toodud ka lapse õiguste konventsioonis, millega Eesti 

liitus 1991. aastal (RT II 1996, 16, 56). Landsdown (2014) toob välja, et kuigi laste õiguse 

konventsioon võtab puudega lapsed erilise kaitse alla, kogevad puudega lapsed pea kõikides 

riikides diskrimineerimist (Sabatello & Schulze, 2014, 97). Puudega lastel on risk olla 

marginaliseeritud, sest rääkides laste õigustest, kiputakse unustama puudega lapsi ja rääkides 

puudega inimeste õigustest, kiputakse unustama puudega lapsi. (ibid).  

 

Puudega laste ja nende perede elus ei ole tingimata kõige piiravamad ning keerulisemad 

tunnused tingitud lapse tervisekahjustusest. Mõned kõige laastavamad faktorid on hoopis 

sotsiaalselt ja poliitiliselt konstrueeritud ning sellest tulenevalt võib neid muuta sotsiaalsete ja 

poliitiliste vahenditega. (Read, Clements, & Ruebain, 2006, 20) On kasvav üksmeel, et 

mõningad suuremad kogetavad piirangud tulenevad viisist, kuidas ühiskond on organiseeritud 

puudega lapsi välistama. Samuti tulenevad raskused teiste inimeste kahjustava suhtumiste, 

piiratud ja ebavõrdsete võimaluste ning ebapiisava teenusepakkumise poolt. (Read, Clements, 

& Ruebain, 2006, 32) Paljud puudega lapsed ja nende pered kogevad jätkuvalt 

diskrimineerimist, madalaid ootusi ja mitmeid füüsilisi ja sotsiaalseid piiranguid ühiskonnas 

osalemisel. (Read, Clements, & Ruebain, 2006, 18) Eeltoodust tulenevalt võiks olla üks puudega 

lastele osutatava teenuse eesmärgist vähendada vahet puudega lapse ja tema pere elukvaliteedi 

ja teiste last kasvatavate perede elukvaliteedi vahel. Seejuures ei pea individuaalne ja sotsiaalne 

muutus üksteist tingimata välistama – üheltpoolt võib pakkuda sekkumisvahendeid, mis 

parandavad puudega laste kognitiivset ja füüsilist arengut ning teiselt poolt võib pakkuda lapse, 

pere ja kogukonna keskseid teenuseid, mis vähendavad materiaalseid ja sotsiaalseid barjääre. 

(Read, Clements, & Ruebain, 2006, 20) 

 

Eesti puuetega inimeste koda (2018) toob oma variraportis välja, et kuigi Eesti õigusaktid on 

suuresti vastavuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, kogevad siiski puuetega 
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lapsed puudulikku kaitset diskrimineerimise eest, vähest kaasamist ja abi ning piiratud 

juurdepääsu haridusele.  

 

1.3.  Teenuste vajadus ja teenusevajaduse hindamine 
 
Vanemad, kelle lapsel tuvastatakse puue vajavad kindlasti toetust, mida võidakse pakkuda 

mitmel erineval moel. Emotsionaalne tugi ja informatsioon puude ning võimalike teenuste kohta 

on vanematele väga oluliseks abiks. (Smith, Gartin, Murdick, & Hilton, 2006, 206) Kõik pered 

ei ole ühesugused ja see, kuidas konkreetne pere tuleb toime oma liikmete igapäevaste vajaduste 

ja stressiga mõjutab puudega lapse heaolu ja tulevikuväljavaateid (Reichman, Corman & 

Nonaan, 2008). Spetsialistid toovad välja, et koostööle orienteeritud partnerlus perekonna ja 

teiste professionaalide vahel tagab puudega lapsele ja tema perele optimaalse hoolduse ning 

elukvaliteedi. Kogunenud stress katmata vajaduste tõttu ja puudulik ligipääs ressurssidele võib 

viia perekonna toimimise kriisini. (Batshaw, Roizen, & Lotrecchiano, 2013, 657-672) 

 

Kuigi erinevate puude mudelite fookuses on peamiselt puuetega inimeste õigused ja see, kuidas 

ühiskond puudega lapsi näeb, mõjutavad mudelid ka seda, kuidas nähakse puudega laste ja neid 

kasvatavate perede vajadusi (Sloper, 1999). Lowry ja Shaw (2013) toovad välja, et puudega 

lastega ja nende peredega töötavad spetsialistid peavad koordineerima erinevate 

teenusepakkujate tööd ja hästi läbimõeldud lapse toetamise plaan (ingl care plan) on võti 

interdistsiplinaarsele protsessile, mis toetab parimal viisil puudega lapse vajadusi. Lapse 

toetamise plaani aluseks on põhjalik last ja tema tervist puudutav dokumentatsioon, millele 

järgneb laialdane lapse ja pere hindamine (Burns & Kodadek, 2009). Lowry ja Shaw (2013) 

rõhutavad, et hindamine ei ole üks tegevus, vaid protsess, mis algab perega kohtumisega ja 

lõppeb põhjaliku toetamise plaaniga, millega nii pere kui ka teenuse osutaja(d) nõustuvad.  

 

Eestis on (raske ja sügava puudega) lapse abi ja teenuste vajadust võimalik hinnata STAR 

programmis lapse heaolu kolmnurga alusel. Lapse heaolu kolmnurk on abivahend, mis aitab 

kohaliku omavalitsuse üksuse töötajal koostöös lapse, pere ja tugivõrgustikuga hinnata lapse 

heaolu 13nes valdkonnas: lapse arenguvajadused (tervis, haridus, identiteet, pere- ja perevälised 

suhted, tundeelu ja käitumine), vanemate suutlikkus (esmane hoolitsus, juhendamine ja piiride 

seadmine, emotsionaalne kohalolek, turvalisus), pere ja keskkond (pere ajalugu ja praegune 
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olukord, sotsiaalne võrgustik, elutingimused, majanduslik olukord). (Sotsiaalkindlustusamet, 

2017) 

 

Puudega lastest ja nende toetamisest kirjutades ei ole võimalik eirata varajase sekkumise 

kontseptsiooni. Varajase sekkumise peamine eesmärk on toetada perekondi edendades lapse 

optimaalset arengut ja aidata kaasa lapse osalemisel perekondlikes ja kogukondlikes tegevustes. 

Varajase sekkumise teenuseid peaks osutama viisil, mis on (Batshaw, Roizen, & Lotrecchiano, 

2013): 

• Perekeskne ja kultuuriliselt ning keeleliselt kompetentne. 

• Arengut toetav, tugevustel põhinev ja kasulik toetades lapse osalemist tema loomulikus 

keskkonas. 

• Kõikehõlmav, koordineeritud ja meeskonna-põhine. 

• Individualiseeritud, paindlik ja reageeriv laste ning perede muutuvatele vajadustele. 

• Põhinema kõige kõrgema kvaliteediga tõenduspõhisel materjalil.  

Üldiselt võib puudega laste teenustega seoses välja tuua, et mida kõikehõlmavam ja sidusam on 

teenuste süsteem, seda paremaid tulemusi on võimalik saada puudega laste ja perede jaoks 

(Harbin, McWilliam, & Gallagher, 2000, 387-416).  

 

Viisil, kuidas spetsialistid toetavad puudega lapsi ja nende perekondi on potentsiaal parandada 

aga ka takistada lapse ja pere toimetulekut. Perekeskne lähenemine (ingl Family-Centered 

Approach) tuleneb süsteemiteooriast ja lähtub neljast alustalast (Dempsey & Keen, 2008): 

1. Perekond (mitte spetsialist) on ainus konstant lapse elus; 

2. pere on parimal positsioonil, et välja selgitada lapse vajadused ja heaolu; 

3. parim viisil lapse aitamiseks on abistada ka pere (nt informatsiooniga); 

4. pere teeb otsuseid teenuste tingimustes. 

Perekeskse toetuse (ingl Family-Centered Care) eesmärk on aidata kaasa parimatele 

võimalikele tulemustele nii lapse kui ka tema pere vaatenurgast. Nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks peavad spetsialistid algatama teenuse saamise ja toetuse protsessi, mis rajaneb 

koostööle suunatud ja vastastikusel austusel ning avatud suhtlusel. Kui valdav osa teenuste 

saamisest on ebaefektiivne ja peredele raske, siis perekeskne lähenemine on terviklikum, 

süsteemsem ja perekondi toetavam lähenemine.  (Batshaw, Roizen, & Lotrecchiano, 2012). 
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Perekeskne lähenemine teenustele on kõige efektiivsem, ökonoomsem ja inimlikum viis töötada 

abi vajavate inimestega (Minuchin, Colapinto, & Minuchin, 2007, 236).  

 

Integratsioon ja kaasamine. Integratsioon ja kaasamine on defineeritud varasemalt koolide ja 

õpetajate poolt kui sünonüümid, kuid on tegelikult vägagi erinevad. Integratsioon ilmneb 

väljastpoolt ja integratsiooniprogrammid olid algselt suunatud vaid puudega õpilastele ning 

püüdsid neid asetada juba olemasolevatesse klassidesse ja koolistruktuuri. 

Integratsiooniprogrammid püüdsid puudega õpilasi normaliseerida, et nad sobituksid juba 

olemasolevasse koolimudelisse. Kaasamine on aga puude ülene ja eeldab, et kõik õpilased on 

osa koolisüsteemist. Kui integratsiooni puhul eeldatakse õpilaselt, et viimane kohanduks 

kooliga, siis kaasamise puhul kohandub kool kõikide õpilaste eripäraste vajadustega. Kaasamise 

korral eeldab kool, et õpilastel on individuaalsed erisused ja vastab neile erisustega 

pedagoogikas, koolitegevustes ja õppekavas (Loreman, Deppeler & Harvey, 2010, 2-3). 

Kaasavaks muutumine ei tähenda üksnes seda, kuidas koolid töötavad ja on struktureeritud, vaid 

tähendab ka muutust õpetajate suhtumises, kes võivad olla eelnevalt mõistnud oma tööd kui 

vaid konkreetset tüüpi laste õpetamises. Kaasamise juures on positiivne suhtumine kriitilise 

tähtsusega, sest ilma positiivse suhtumiseta kooli töötajate poolt põrub tõenäoliselt igasugune 

katse kaasata. (ibid) 

 

1.4.  Puudega lapsed Eestis: statistika ja uuringud 
 

Eesti seadusandluses defineeritakse ja tuvastatakse puuet puuetega inimeste sotsiaaltoetuse 

seaduse alusel, mille järgi on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri 

või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude tuvastamisel 

eristatakse kuni 16-aastaseid lapsi ja tööealisi isikuid alates 16. eluaastast kuni 

vanaduspensionikka jõudmiseni. (RT I 1999, 16, 273; RT I, 28.11.2017) Seega võib laste puhul 

puude taotlemisel eristada kahte etappi, sest kuigi 16-aastane on tööealine, on ta 

lastekaitseseaduse järgi kuni 18-aastaseks saamiseni endiselt laps.  

 

Aastatel 2007 kuni 2018 jõudis puudega laste arv peaaegu kahekordistuda, tõustes 7017 pealt 

13 832 peale, vt tabel 1 (Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule). Kusjuures 
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puudega laste arv kasvas sel ajal kiiremini kui ülejäänud puude raskusastmega inimeste arv ja 

puudega laste osatähtsus suures nii puuetega inimeste kui ka samaealise rahvastiku seas. 

Iseloomustava faktina võib välja tuua ka asjaolu, et kasvas just keskmise ja raske puudega laste 

arv, sügava puudega laste arv püsis võrdlemisi stabiilne. Puudeliikidest kasvas 2009-2018 

vaimupuudega, keele- ja kõnepuudega ning liitpuudega laste arv. Vaimupuudega laste arvu 

tõusu üheks põhjuseks on kindlasti see, et enne 2008. aastat ei eristatud vaimupuuet 

psüühikahäirest. Keele- ja kõnepuudega laste arv kasvas nimetatud perioodil eelkõige eelkooli- 

ja algkooliealiste laste seas. (Kreitzberg, 2018)  2019. aastal on puudega laste arv võrreldes 

2018. aastaga vaikselt vähenenud (Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule).  

 

Tabel 1. 0–17. aastaste puudega laste arv ajavahemikus 2007–2019. (Allikas: 

Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule) 

AASTA Keskmine Raske Sügav Üldkokkuvõte 

2007 2330 3852 835 7017 

2008 2244 4113 859 7216 

2009 2309 4411 851 7571 

2010 2619 4592 834 8045 

2011 3123 4757 871 8751 

2012 3629 5021 839 9489 

2013 3965 5398 773 10136 

2014 4293 5704 742 10739 

2015 4712 6068 716 11496 

2016 4990 6726 701 12417 

2017 4841 6943 705 12489 

2018 5138 7896 798 13832 

2019 4404 7801 805 13011 

 

Tabel 1 toob detailsemalt välja muutused keskmise, raske ja sügava puudega laste arvus aastatel 

2007–2019.  

 

Tabel 2 toob välja puudega laste arvu maakonniti ja toob välja mitu protsenti on puudega lapsi 

kõikidest maakonnas elavatest lastest. Harju maakonnas on puudega lapsi 4100, mis on 3,8% 

kõikidest maakonna lastest. Raske puudega on maakonnas 2752 ja sügava puudega 358 last. 

Tabel 3. toob välja Tallinnas elavad (31.12.2018 seisuga) puudega lapsed vanuses 0-17. aastat.  

Tallinnas on 31.12.2018 seisuga 2804 puudega last, mis on 3,9% kõikidest Tallinna lastest.  

Raske puudega lapsi on Tallinnas 1886 ja sügava puudega 267 last.  
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Tabel 2. 0–17. aastaste puudega laste arv maakondade lõikes. (Allikas: 

Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule) 

31.12.2018 seisuga       PUUETEGA LASTE SUHE LASTE ARVU 

Maakond 
Puudega 

lapsi 
Lapsi 
kokku 

% K K% R R% S S% 

PÕLVA MAAKOND 372 3 709 10,0% 151 4,1% 206 5,6% 15 0,4% 

IDA-VIRU 
MAAKOND 2 028 20 765 9,8% 1 066 5,1% 881 4,2% 81 0,4% 

JÕGEVA MAAKOND 394 4 197 9,4% 157 3,7% 215 5,1% 22 0,5% 

JÄRVA MAAKOND 416 4 833 8,6% 125 2,6% 270 5,6% 21 0,4% 

VÕRU MAAKOND 446 5 390 8,3% 171 3,2% 250 4,6% 25 0,5% 

VALGA MAAKOND 364 4 508 8,1% 148 3,3% 193 4,3% 23 0,5% 

VILJANDI MAAKOND 586 7 299 8,0% 174 2,4% 384 5,3% 28 0,4% 

TARTU MAAKOND 2 118 29 026 7,3% 781 2,7% 1 233 4,2% 104 0,4% 
LÄÄNE-VIRU 
MAAKOND 665 9 880 6,7% 211 2,1% 419 4,2% 35 0,4% 

SAARE MAAKOND 291 4 948 5,9% 81 1,6% 196 4,0% 14 0,3% 

RAPLA MAAKOND 323 5 782 5,6% 83 1,4% 232 4,0% 8 0,1% 

HIIU MAAKOND 65 1 174 5,5% 17 1,4% 43 3,7% 5 0,4% 

LÄÄNE MAAKOND 159 3 195 5,0% 54 1,7% 96 3,0% 9 0,3% 

PÄRNU MAAKOND 684 14 352 4,8% 195 1,4% 431 3,0% 58 0,4% 

HARJU MAAKOND 4 100 106 565 3,8% 990 0,9% 2 752 2,6% 358 0,3% 

KOKKU 13 011 225 623 5,8% 4 404 2,0% 7 801 3,5% 806 0,4% 

 

Tabel 3. 0–17. aastaste puudega laste arv Tallinnas. (Allikas: Sotsiaalkindlustusameti 

14.05.2019 vastus päringule) 

31.12.2018 seisuga 
Keskmine 

puue Raske puue Sügav puue Kokku Lapsi kokku % 

TALLINN 651 1886 267 2804 71762 3,9% 

 

Puudega laste arvu sedavõrd suure kasvu täpsed põhjused ei ole teada, kuid välja võib tuua kolm 

võimalikku põhjust (Kallaste et al, 2017): 

1. Suurenenud on meditsiiniliselt määratletava puude esinemise sageduse tõus, mille järgi 

on puude määramise aluseks olevate haiguste diagnoosimine kasvanud ja meditsiiniline 

abi on paranenud hoides ära puudega laste surma.  
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2. Suurenenud on sotsiaalsest mudelist lähtuv puude esinemise sageduse tõus, mille järgi 

on sarnaste diagnoosidega lastele ametlikult taotletud ja tuvastatud puue. 

3. Vanemad on puude taotlemisest ja sellega kaasnevatest võimalustest varasemast 

teadlikumad.  

Olenemata põhjustest, tingib puudega laste arvu suur kasv surve tänasele sotsiaalsüsteemile. 

Laiemalt vaadatuna mõjutab puudega laste arvu kasv muidugi ka haridus- ja meditsiinisüsteemi 

ning tähelepanuta ei saa jätta ka puudega laste kasvamist täiskasvanuteks, kellest sugugi mitte 

kõik ei pruugi iseseisvalt toime tulla.  

 

Puude tuvastamine. Kuni 16-aastasele lastele puude tuvastamine toimub 

Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluse alusel ekspertarsti otsusega lapse raviarsti 

terviseandmete põhjal. Puude raskusastme tuvastamisel võetakse seejuures arvesse 

terviseseisundit ja tegevusvõimet; eakohasest suurema abi, juhendamise ja järelevalve vajadust; 

abi ja juhendamise vajadust hoolimata abivahendite kasutamisest; elukeskkonda ja 

rehabilitatsiooniplaani. Sõltuvalt lapse terviseseisundist kehtib tuvastatud puue 6 kuud kuni 3 

aastat, kuid mitte kauem kui lapse 16-aastaseks saamiseni. Puude tuvastamisel määratakse 

lapsele kas keskmine, raske või sügav puue ning vastavalt puude raskusastmele makstakse 

sotsiaaltoetust (RT I , 1999, 16, 273; RT I, 28.11.2017, 25; Sotsiaalkindlustusamet, 2019c): 

• Keskmine puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi või juhendamist väljaspool oma 

elamiskohta vähemalt kord nädalas (toetus kuus 69,04 eurot). 

• Raske puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet iga 

päev (toetus kuus 80,55 eurot). 

• Sügav puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet 

ööpäevaringselt (toetus kuus 80,55 eurot). 

 

Alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni loetakse puude tuvastamisel isikuid 

tööealisteks ja puude tuvastamisel lähtutakse sellest, kui piiratud on isiku igapäevane 

tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine. Puue tuvastatakse kolmes raskusastmes kuni 5 aastaks 

kuid mitte kauemaks kui vanaduspensionikka jõudmiseni (ibid): 

• Keskmine puue – isiku igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb 

raskusi. 

• Raske puue – isiku igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud. 
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• Sügav puue – isiku igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult 

takistatud. 

Seega nii kuni 16-aastaste kui ka tööealiste laste puhul eristatakse ühtmoodi kolme puude 

raskusastet, kuid kuni 16-aastaste puhul lähtutakse kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve 

vajaduse ulatusest ning alates 16-ndast eluaastast lähtutakse igapäevaste tegutsemis- ja 

ühiskonnaelus osalemise piirangute ulatusest. Lisaks puude raskusastmele eristatakse kaheksat 

erinevat puudeliiki: kuulmis-, nägemis-, liikumis-, keele- ja kõnepuue, kuulmispuue, 

vaimupuue, psüühikahäire, muu puue ja liitpuue (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 

2017).  

 

Puudega lastega seotud uuringud. Viimastel aastatel on ilmunud mitmed suuremad puuetega 

lapsi puudutavad uuringud, nt Puuetega inimeste eluolu Eestis: ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni täitmise variraport (Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2018); Elu erilise lapsega – 

toimetulek ja vajadused (Lahtvee, 2018); Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste 

uuring, millele eelnes 2009 aastal läbiviidud analoogne uuring (Kallaste et al, 2017). Lisaks 

üliõpilastööd nagu „Raske ja sügava puudega laste hooldamine kodus: probleemid ja teenuste 

vajalikkus ning kättesaadavus Pärnumaa näitel“ (Krjukov, 2014)  ja „Puuetega laste ja nende 

perede toetamise võimalused Narva linnas“ (Timofejeva, 2015).  

 

Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust (2017) selgub tänane puudega last või lapsi kasvatava 

leibkonna mudel, mille alusel võib öelda, et üldiselt kasvab puudega laps eesti kodukeelega 

peres ainsa puudega lapsena (81-84%) kahe täiskasvanuga peres, kus vähemalt üks, kuid 

sagedasemini isegi kaks täiskasvanutest on tööga hõivatud. Siiski on ka puudega lapsi, kes 

kasvavad ühe täiskasvanuga leibkonnas (17-21%) või leibkonnas, kus ei ole ühtki tööga 

hõivatud täiskasvanut (8-11%) või mille kodune keel ei ole eesti keel. Oluline on märkida, et 

muukeelsete puudega lastega pered on eriti haavatavas seisus, sest korraga esineb kolm 

võimalikku diskrimineerimise alust: puue, vanus ja rahvus. Mitte töötavate vanemate puhul on 

peamiseks mitte töötamise põhjuseks vajadus hoolitseda puudega lapse eest. Peamiseks 

puudega lapse eest hoolitsejaks on naine vanuses 25-54. aastat, harvem hoolitseb puudega lapse 

eest vanavanem või keegi teine (nt õde/vend). (Kallaste et al 2017; Eesti Puuetega Inimeste 

Koda, 2018). 
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Vähemtähtis ei ole Sotsiaalministeeriumi tellitud uurimusest välja tulnud asjaolu, et puudega 

laste leibkondade hinnang enda majanduslikule toimetulekule on halvem kui teistel lastega 

leibkondadel Eestis keskmiselt ja neil on keskmisega võrreldes rohkem raskusi 

kommunaalkulude maksmisega. Suuremad kulud kaasnevad raske ja sügava puudega lastega ja 

suurem lisaabi vajadus on seotud lapse puude raskusastmega. (Kallaste et al 2017) Suhtelise 

vaesuse kõrgem määr võib tuleneda suuremast järelevalve ja hooldusvajadusest ning 

ebapiisavast teenuste kättesaadavusest (Eesti Puuetega Inimeste Koda,  2018). Ka teistes riikides 

tehtud uuringud toovad välja, et puudega lapsi kasvatavate perede sissetulek on väiksem puudeta 

lapsi kasvatavate omast (Raouafi, Achiche, & Raison, 2018). Eesti Puuetega Inimeste Koja 

variraport (2018) möönab, et puuetega laste suhtelise vaesuse kõrgem määr võib olla 

põhjustatud suuremast järelevalve ja hoolduse vajadusest ning ebapiisavalt kättesaadavate 

sotsiaalteenuste koosmõjust. Puudega laste vanematel on soovitust vähem aega puhkuseks; 

sõprade või perega aja veetmiseks; huvialade,  hobide või meelelahutusega tegelemiseks ja nad 

on pidanud lapse hoidmise ja hooldamise tõttu viimase 12 kuu jooksul töö või õpingute osas 

tegema järeleandmisi. (Kallaste et al 2017) 

 

2017. aastal läbi viidud Puudega laste perede toimetuleku ja vajaduste uuring tõi välja, et lapse 

puudega kaasnevad lisakulutused ei ole kaetud puudega laste toetusega.  Sama tulemuseni jõudis 

ka teine 2018. aastal läbi viidud uuring, kus enamik vanemaid tõid välja, et puudega laste toetus 

ei ole piisav. (Kallaste et al, 2017; Lahtvee, 2018). 2019. aasta veebruaris toimunud Riigikogu 

istungil võeti vastu puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse muutmise seadus, millega 

tõstetakse alates 2020. aasta 1. jaanuarist keskmise, raske ja sügava puudega laste toetust 

(vastavalt 540 protsenti sotsiaaltoetuste määrast, 630 protsenti sotsiaaltoetuste määrast ja 945 

protsenti sotsiaaltoetuste määrast). Sellega muutub alates 2006-ndast aastast samal tasemel 

püsinud puudega laste toetus oluliselt. (RT I, 27.02.2019, 11) 

 

Samuti tuli nii Sotsiaalministeeriumi tellitud kui ka puuetega laste vanemate algatusel teostatud 

uuringust välja, et puudega laste vanematel napib informatsiooni võimalike toetuste ja teenuste 

osas, info ei ole piisavalt kättesaadav ja arusaadav ning infot soovitakse saada ühest kohast 

(Kallaste et al, 2017; Lahtvee, 2018). Alates 2018. aasta augustist edastab 

Sotsiaalkindlustusamet lapse puude tuvastamise korral lapse rahvastikuregistri järgsele 

kohalikule omavalitsusele lapse nime, isikukoodi, puude raskusastme ja liigi ning 
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kontaktandmed. Eeltoodud info saadetakse kohalikele omavalitsustele kord kuus eesmärgiga 

toetada omavalitsusi puudega lastele ja nende peredele abi planeerimisel ning teenuste 

osutamisel. (Sotsiaalkindlustusamet, 2018) 

 

Sotsiaalministeeriumi tellitud uuring (2017) toob välja, et üle poolte puudega lastest vajab 

vanemate hinnangul puudest tulenevalt kõrvalabi koolis või lasteaias, suhtlemisel, väljaspool 

kodu liikudes, vaba aja veetmisel või enese eest hoolitsemisel. Kõige enam vajatakse kõrvalabi 

koolis või lasteaias, koolis enam tavakooli eriklassides ja lasteaias vajatakse enam abi 

tavalasteaia erirühmas või sobitusrühmas. Samas on uuringus välja toodud, et suurem kõrvalabi 

vajadus esines pigem noorematel lastel, mille juures on tõenäoliselt vanematel keeruline välja 

tuua vaid puudest tulenevat abivajadust. Kusjuures pea kõikide tegevuste juures on sügava 

puudega lastel puudest tulenev kõrvalabi vajadus suurem kui raske puudega lastel. Alus- või 

üldharidusest on 2-4% puudega lastest jäänud kõrvale muudel põhjustel kui vanus ja haridusest 

kõrvalejäänuid on rohkem koolieelses vanuserühmas ja 16-17-aastaste seas. Haridusasutusest 

on kõrvale jäänud enam sügava puudega lapsi. Pigem õpivad puudega lapsed tavalasteaia 

tavarühmas ja tavakooli tavaklassis, erilasteaedades ja erikoolides õpivad suurema tõenäosusega 

sügava puudega lapsed. Haridusasutuses on probleemiks rehabilitatsiooniteenuste 

kättesaadavus; vähem probleeme tugiteenuste kättesaadavuse ja õppekvaliteediga on 

erikoolides ja erilasteaedades õppivatel lastel.  (Kallaste et al 2017) 

 

Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust (2017) selgub, et peaaegu kõikidel puudega lastel on 

vajadus vähemalt ühe sotsiaalteenuse järele ja sotsiaalteenuste tunnetatud vajadus on suurem 

kui teenuste kättesaadavus. Probleemidena toovad vanemad välja teenuste liiga väikest mahtu, 

teenusele saamise pikka järjekorda ja keerulist asjaajamist. Halvasti kättesaadavad on kõik 

kohaliku omavalitsuse üksuse poolt puudega lastele pakutavad teenused – tugiisiku-, lapsehoiu-

ja transporditeenus. Tugiisikuteenust vajavad vanemate hinnangul 40% puudega lastest ja 

lapsehoiuteenust 25-29% puudega lastest, kusjuures ligi pooled teenuseid vajanutest ei ole 

saanud teenust üldse kasutada.  (Kallaste et al 2017) Keskmise puudega lastele on 

lapsehoiuteenus halvemini kättesaadav, millest võib järeldada, et riiklikult raske ja sügava 

puudega laste teenuste toetamine on võimaldanud neil lastel paremini teenust saada. (Kallaste 

et al 2017; Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2018) Uuringust „Elu erilise lapsega – toimetulek ja 

vajadused“ (2018) selgus samuti, et tugiisikuteenus on piiratud kättesaadavusega ja nii 
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tugiisikuteenust pakkuvad ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused ei suuda sobivat tugiisikut 

leida ja vanemad peavad tihti ise tugiisikuid otsima (Lahtvee, 2018).  

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja variraport (2018) toob välja, et puudega lastele osutatav abi on 

täna jaotunud riigi ja omavalitsuse ning hariduse, tervise ja sotsiaalvaldkonna vahel, mis on 

vanematele keerukas, aja- ja energiakulukas. Samuti võib see põhjustada vajalikust abist ilma 

jäämist. Probleemiks on, et ükski institutsioon ei teosta terviklikku juhtumikorraldust. Seetõttu 

on juhtumikorraldaja ülesanne puudega laste peredel, kuid on vanemaid, kes ei tunnista lapse 

erivajadust ja sellest tulenevalt ei taotle õigustatud abi. Puudega laste õiguste teostamine on 

sõltuvuses vanemate võimekusest ja seetõttu ei ole tagatud kõigile lastele võrdne abi. Kohalike 

omavalitsuste pakutavate teenuste kättesaadavus on omavalitsuste lõikes väga erinev. Seejuures 

kui raske ja sügava puudega laste teenuste puhul on regionaalne kättesaadavus erinev, siis 

keskmise puudega lastele ei ole teenused sageli üldse kättesaadavad. (Eesti puuetega inimeste 

koda, 2018) 

 

1.5.  Tugisüsteem ja teenused puudega lastele 
 

Puudega lastele ja nende peredele osutatav abi on jaotatud riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

ning hariduse, tervise ja sotsiaalvaldkonna vahel (Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2018).  

Kohaliku omavalitsuse üksuse pakutavad teenused ja abi puudega lapsele ning tema perele on 

ära määratud sotsiaalhoolekande seaduses (RT I, 30.12.2015, 5; RT I, 13.03.2019, 155) 13-ne 

kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava teenuse hulgas (sh tugiisiku- lapsehoiu- ja 

sotsiaaltransporditeenus). Lisaks sotsiaalhoolekande seaduses märgitule on igal kohaliku 

omavalitsuse üksusel võimalus ja õigus pakkuda puudega lapsele ja tema perele täiendavaid 

teenuseid, mida on võimalik reguleerida kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil õigusaktidega. 

Riiklikult pakutakse puudega lastele nt rehabilitatsiooniteenust, abivahendi vajaduse hindamist 

ja määramist, vanemliku hoolitsuseta puudega laste riiklikku ülalpidamist ja hooldamist ning 

puudega lapse toetust ja õppetoetust. Lisaks on teenuseid, mida täna pakutakse kohaliku 

omavalitsuse üksuse ja riigi koostöös. (Sotsiaalministeerium, 2017) 

 

Alates 2017. aastast eraldatakse riigieelarvest tasandus- ja toetusfondi kaudu igal aastal rahalisi 

vahendeid kohalike omavalitsuse üksustele raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. 
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Kohaliku omavalitsuse üksus võib kasutada eraldatavat toetust raske ja sügava puudega lastele 

mõeldud sotsiaalteenusteks (sh lapsehoiu- ja tugiisikuteenuseks), mis aitavad vähendada 

perekondade hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust. Raske ja sügava puudega 

lastele osutatud teenuse tulemuseks peab olema, et puudega lapsele kulunud hooldamise aeg 

väheneb ning see võimaldab vanematel puhata, õppida või töötada. Tasandus- ja toetusfondi 

rahadest pakutava sotsiaalteenuse vajaduse hindab kohaliku omavalitsuse üksus iga raske või 

sügava puudega lapse puhul eraldi ja kindlat piirsummat teenuse osutamisel ühe lapse kohta ei 

ole, sest summa kujuneb lähtuvalt konkreetse lapse abivajadusest. (Rahandusministeerium, 

2019a) 

  

Toetuse jaotamise aluseks on eelneva kalendriaasta 1. novembriks tuvastatud raske või sügava 

puudega laste arv (RT I, 10.02.2015, 8; RT I, 29.12.2018, 11). Toetus jaotatakse kohalike 

omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt vastavalt 0-17. aastaste raske ja sügava puudega 

laste arvule, 18. aastaseks saanute puhul võib toetust kasutada kuni sama kalendriaasta lõpuni. 

Seejuures lahutatakse tulemusest samaks otstarbeks antud vahendite eelnenud aastate jääk ja 

sügava puudega laste arv korrutatakse 4,62-ga. Eelnimetatud valemi järgi on kõikidel kohalikel 

omavalitsuse üksustel ühe raske- või sügava puudega lapse kohta sama palju raha kasutada. 

Sügava puudega laste arv korrutatakse 4,62-ga eeldades, et sügava puudega laps vajab raske 

puudega lapsest suuremas mahus või kulukamaid teenuseid. (Rahandusministeerium, 2019a) 

 

Kokku eraldati 2019. aastal tasandus- ja toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi 

osutamise toetust 2,65 miljonit eurot, millele lisandus eelmiste aastate jääk 097 miljonit. 1. 

november 2018. aasta seisuga oli Eestis 7413 raske ja 771 sügava puudega last ning seega on 

2019. aastal kohalikel omavalitsuse üksustel keskmiselt kasutada 330 eurot iga raske puudega 

lapse kohta ning 1522 eurot iga sügava puudega lapse kohta. (Rahandusministeerium, 2019a) 

2017. aastal oli antud meetmeks ette nähtud 2,65 eurot ja 2018. aastal oli 4,65 miljonit eurot, sh 

2,65 miljonit eurot riigieelarvest ja eelmiste aastate jääk 2 miljonit eurot. 2018. aastal oli seega 

kohalike omavalitsuse üksustel keskmiselt 408 eurot iga raske puudega lapse kohta ja 1883 eurot 

iga sügava puudega lapse kohta. (Rahandusministeerium, 2018) Tallinna linnale eraldati 2019. 

aastal tasandus- ja toetusfondi kaudu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste 

osutamiseks 782 753 eurot, eelmiste aastate jääk seejuures oli 169 056 eurot 

(Rahandusministeerium, 2019b). 
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Lisaks raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamisele eraldab 

Rahandusministeerium tasandus- ja toetusfondi kaudu koolidele raha ka tõhustatud ja eritoe 

pakkumiseks. Tallinna linna tõhustatud ja eritoe tegevustoetuseks oli 2019. aastal 6 037 450 

eurot. (Rahandusministeerium, 2019b) 

 

Alates 2015. aastast pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil suure hooldusvajadusega 0-

17 aastastele raske ja sügava puudega lastele suunatud lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust 

varasemast olulisemalt suuremas mahus (Sotsiaalministeerium, 2017). Teenuseid pakutakse 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ 

raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja 

pereelu ühildamise soodustamine“  kaudu. Projekti rahastus on 37 617 168 eurot ja eesmärk on 

suurendada raske ja sügava puudega laste hooldajate osalemist tööturul; tagada sõltumata 

omavalitsusest tugiteenuste õigeaegne, asjakohane ja kvaliteetne kättesaadavus; arendada ja 

pakkuda tugiteenuseid nii, et nad oleksid kättesaadavad kõigile, kelle abi- ning teenusevajadus 

on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ära hinnatud ja fikseeritud lapse juhtumiplaani 

tegevuskavas. (Sotsiaalministeerium, 2014) Projekti poolt osutatava teenuste aastaseks mahuks 

on 4918 eurot ühe lapse kohta, kusjuures konkreetne teenusetundide arv oleneb teenuseosutaja 

poolsest hinnakirjast. Juhul kui laps saab üks ühele lapsehoiu või tugiisikuteenust, siis ei või 

aastane maksimaalne tundide arv olla väiksem kui 702. Kui aga lapsehoiuteenust osutatakse 

asutuses või kui hoidja hoiab korraga rohkem kui ühte last, siis ei saa minimaalne tundide arv 

olla väiksem kui 878 h aastas. (Sotsiaalkindlustusamet, 2019a) Teenuse saamise õiguse annab 

koordinaatori poolt väljastatud teenusele suunamise otsus ja teenust on võimalik kasutada 

üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.  Enne Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse 

toel elluviidavat projekti toetas riik raske ja sügava puudega laste hoiuteenust 402 euroga aastas. 

(Sotsiaalministeerium, 2014) 

 

Kuigi nii tasandus- ja toetusfondi jaotist kui ka Euroopa Sotsiaalfondi projekti tegevuse 

„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ projekti raha on mõeldud raske ja 

sügava puudega lastele teenuse pakkumiseks võib kohalik omavalitsus oma eelarvest pakkuda 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenust ka lastele, kellel on keskmine puue või kellel ei ole puuet 

määratud. (RT I, 30.12.2015, 5; RT I, 13.03.2019, 155) 



 31 

 

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus. Sotsiaalhoolekande seaduse järgi kuulub nii tugiisiku- kui ka 

lapsehoiuteenus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavate sotsiaalteenuste hulka (RT I, 

30.12.2015, 5; RT I, 13.03.2019, 155). Hetkel pakutakse tugiisiku- ja lapsehoiuteenust kohaliku 

omavalitsuse ja riigi koostöös. Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 projekti „Puudega laste 

tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevuse 

„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ kaudu on pakutud perioodil 01.09.2015-

31.03.2019 2623 lapsele üle Eesti, kusjuures teenust saanud laste arv on pidevalt tõusnud (vt 

joonis 1). Samal perioodil on ESF projektist tugiisikuteenust pakutud 498-le ja lapsehoiuteenust 

207-le Tallinna linna raske või sügava puudega kuni 18.aastastele lapsele. 2019. aastal 

31.03.2019 seisuga on tugiisiku ja/või lapsehoiuteenust pakutud 333 raske ja 81 sügava puudega 

lapsele (Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule). 

Joonis 1. Tugiisiku- või lapsehoiuteenust saanud laste arv ESF projektist 2015–2019. (Allikas: 

Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule) 

 

Joonis 1.-l on näha, kuidas tugiisiku- ja lapsehoiuteenust saanud laste arv on ESF projektist 

pidevalt kasvanud ja kui aastal 2016. oli teenust saanud lapsi 1224, siis 2019. aasta märtsiks oli 

teenust saanud lapsi juba üle kahe korra rohkem. Kuigi kohaliku omavalitsuse üksuste tasandil 

samasugust statistikat ei ole, siis võib oletada, et sarnane tendents on ka kohalike omavalitsuse 

üksuse pakutaval tugiisiku- ja lapsehoiuteenusel, sest paljud ESF projekti kaudu teenust saavad 

lapsed saavad teenust ka kohaliku omavalitsuse kaudu ja teenusele saamise eelduseks on 

kohaliku omavalitsuse üksuse juhtumiplaan, milles on lapse abi ja teenuste vajadus ära hinnatud.  
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Joonis 2. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamine ESF projektist aastatel 2015–2018. 

Allikas: Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule) 

 

Joonis 2. näitab omakorda kui palju on osutatud tugiisiku- ja kui palju lapsehoiuteenust ning 

kuidas mõlema teenuse saamine on aastatel 2015-2018 ESF projektist pidevalt kasvanud.  

 

Tugiisikuteenus. Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on tugiisikuteenus üks 

kolmeteistkümnest kohaliku omavalitsuse korraldatavast ja pakutavast sotsiaalteenusest. 

Tugiisikuteenust osutatakse seadusest tulenevalt nii lapsele kui ka täiskasvanule. Seejuures on 

lapsele osutatava tugiisikuteenuse eesmärk lapse arengu toetamine ja puudega lapse puhul 

vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Tugiisiku ülesandeks on last juhendada ja 

motiveerida igapäevaelus toime tulema ning arendavates tegevustes ja suhtlemisel abistada. Iga 

tugiisikuteenust vajava lapse puhul hinnatakse kõrvalabi vajadust eraldi ja tugiisikuteenuse 

osutaja valikul tuleb lähtuda seadusest tulenevatest nõuetest. Seadusest tulenevalt ei tohi teenust 

vahetult osutada isik, kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib teenusesaaja või 

tema tervise ja vara ohtu seada; kes on teenusesaaja esimese või teise astme ülaneja või alaneja 

sugulane; kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga. (RT I, 30.12.2015, 5; 

RT I, 13.03.2019, 155) 
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Kohaliku omavalitsuse korraldatava teenuse puhul ei pea lapsele olema määratud raske või 

sügav puue. Niisamuti ei too Sotsiaalhoolekande seadus välja, kuidas kohalik omavalitsus lapse 

tugiisikuteenuse vajaduse või selle puudumise peab ära hindama; kus või millistel kellaaegadel 

võib teenust pakkuda; kas teenus on mõeldud üks ühele teenusena või võib tugiisikuteenust 

korraga pakkuda mitmele lapsele. Seega on kohalikel omavalitsuste üksustel võrdlemisi suur 

vabadus ja kohustus puudega laste tugiisikuteenuse täpsemal kirjeldamisel, mida kohaliku 

omavalitsuse üksused saavad teha oma määrustes.  

 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja 

pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevuse „Puudega laste tugiteenuste 

arendamine ja pakkumine“ raames on koostatud tugiisikuteenuse kirjeldus, millest lähtutakse 

projektis osutatava tugiisikuteenuse pakkumisel ja mis on ühtlasi abimaterjaliks kohalikele 

omavalitsustele raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenuse defineerimisel. Juhendmaterjalis 

kirjeldatakse täpsemalt tugiisiku rolli eraldi haridusasutuses, lapse kodus, vaba aja veetmisel, 

huvitegevuses, terviseasutuses ja saatjana transpordis ning liikluses. Niisamuti kirjeldatakse 

juhendmaterjalis tugiisikuteenuse sisu, ülesandeid ja nõudeid tugiisikuteenust osutavale isikule. 

(Sotsiaalkindlustusamet, 2019a) 

 

Lapsehoiuteenus. Nii nagu tugiisikuteenus on ka lapsehoiuteenus sotsiaalhoolekande seaduse 

kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus. Lapsehoiuteenuse eesmärk 

toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest 

tulenevat hoolduskoormust. Teenuseosutaja peab tagama lapse hooldamise, arendamise ja 

turvalisuse. Seadusest tulenevalt võib lapsehoidja korraga hoida lapse eluruumis kuni viit last 

ja väljaspool lapse eluruume korraga kuni kümmet last, kusjuures kui lapsehoiuteenust 

osutatakse korraga enam kui viiele lapsele, siis loetakse kõiki raske ja sügava puudega  ning alla 

kolmeaastaseid ja lapsehoidja enda lapsi kahe lapse eest. Nagu ka tugiisikuteenuse puhul peab 

raske ja sügava puudega laste puhul teenuse vajadust hindama kohaliku omavalitsuse üksus iga 

lapse puhul eraldi. (RT I, 30.12.2015, 5; RT I, 13.03.2019, 155) 

 

Statistilised andmed näitavad, et puuetega laste arv on viimase kümne aastaga peaaegu 

kahekordistunud ning alles viimasel aastal on puudega laste arv vaikselt vähenenud. Niisamuti 

on kasvanud ka raske ja sügava puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadus, kuid 
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viimastel aastatel läbi viidud uuringud toovad välja, et pooled vanematest ei saa endiselt 

kohaliku omavalitsuse üksuse poolt pakutavaid teenuseid kas üldse või piisavas mahus. 

Seejuures on kohalikele omavalitsustele teenuste pakkumiseks täiendavalt ressursse suunatud 

nii tasandus- ja toetusfondi kui ka ESF projekti kaudu. Teenuste vajadus ja kättesaadavus on 

seda aktuaalsem, et ESF projekt, mille kaudu raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenust pakutakse lõppeb 31.12.2020 ning hetkel ei ole teada, kas või millisel kujul 

võiks projekt jätkuda või kuidas kohalikud omavalitsused teenuse osutamisega edaspidi toime 

tulevad.  
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2. UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA 
 
Käesolevas peatükis kirjeldan magistritöö uurimisprobleemi ja -küsimusi, uurimismetoodikat 

ning uurimistöö läbiviimise etappe. Lisaks annan ülevaade uurimistöös kasutatud valimist, 

analüüsimeetodist ja eetikast.  

 

2.1.  Uurimistöö eesmärk ja uurimisküsimused 
 
Viimase kümne aastaga on puudega laste arv sisuliselt kahekordistunud ja raske ning sügava 

puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenust kasutavate laste arv on samuti aasta aastalt tõusnud, 

vt tabel 1 ja joonis 2 (Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule). Hetkel pakutakse 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenust suures osas lisaks riigi ning kohaliku omavalitsuse üksuse 

vahenditele ka Euroopa Sotsiaalfondi toel. Euroopa Sotsiaalfondi toel pakutava teenuse 

pakkumiseks on Sotsiaalkindlustusamet 2015–2017. aastal Riigihangete registris läbi viinud 

kuus hanget, millest viimane (raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste osutamine 

2017-2020) on eeldatava maksumusega 22 448 100 eurot (Riigihangete Register, 2017; 

Sotsiaalkindlustusamet, 2019a). Alates 2015. aastast on Euroopa Sotsiaalfondi toel pakutud 

tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenust 16 147 000 euro eest 2528-le raske või sügava 

puudega lapsele (Sotsiaalkindlustusamet, 2019b). Samas on Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse 

„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ lõpuks planeeritud 31.12.2020 ja hetkel 

ei ole täpselt teada, millisel kujul raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse rahastamine jätkub. Sõltuvalt piirkondlike hankemahtude täitumisest võib 

hankemaht lõppeda ka varem kui 31.12.2020. Tallinna hankemaht perioodil 2017-2020 on 2 

714 400 eurot ja 31.03.2019 seisuga on hankemahust kulunud 1 659 377 eurot (ühe kuu kulu u 

120 000 eurot), mis tähendab, et Tallinna hanke maht võib täituda enne 31.12.2020 

(Sotsiaalkindlustusameti 14.05.2019 vastus päringule) 

 

Tulenevalt raske- ja sügava puudega laste arvust, suurest nõudlusest tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse järele ja lähiaastatel toimuvatest muudatustest raske ja sügava puudega lastele 

suunatud tugiteenuste osutamisel on käesoleva magistritöö uurimisprobleemiks puudega lastele 

suunatud tugisüsteemi toimimine ja toetavate teenuste kättesaadavus. Uurimuse eesmärgiks on 

analüüsida raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste vajadust, kättesaadavust ja 



 36 

probleeme teenuse osutamisel Tallinna linna näitel. Tugiteenuste all on antud töös käsitletud 

vaid raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenust.  

 
Eesmärgist lähtudes otsin uurimuse kaudu vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 

5. Kuidas hindavad puudega laste tugisüsteemi kuuluvad spetsialistid raske ja sügava 

puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust? 

6. Kuidas tagada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

kättesaadavus? 

7. Millised on probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel?  

8. Millised on puudega laste tugisüsteemi kuuluvate spetsialistide ettepanekud raske ja 

sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks? 

 

Uurimistööst selgunud asjaolud aitavad paremini mõista tugiisikuteenuse- ja lapsehoiuteenuse 

vajadust ja sellest tulenevalt paremini planeerida tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamist nii 

kohaliku omavalitsuse üksuses kui ka tegevuse „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja 

pakkumine“ lõppedes. Niisamuti aitavad uurimistööst selgunud asjaolud paremini nõustada 

kohalikke omavalitsusi tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamisel ning teenuste 

planeerimisel.  

 

2.2.  Uurimistöö metoodika 
 

Taylor, Bogdan, & DeVault (2016, 14) järgi kujuneb metoodika valik autori huvidest, 

eesmärkidest ja oletustest lähtuvalt. Uurimistöö eesmärgi parimaks saavutamiseks viisin läbi 

kvalitatiivse uurimuse, sest kvalitatiivne uurimus otsib vastuseid uurides erinevaid sotsiaalseid 

keskkondi, inimesi ja gruppe, kes neis keskkondades elavad. Seega huvitutakse kvalitatiivses 

uurimuses eelkõige sellest, kuidas inimesed mõistavad end ümbritsevat sümbolite, rituaalide, 

sotsiaalsete struktuuride ja sotsiaalsete rollide kaudu. (Berg, Lune, 2012, 9) 

 

 Uurimistöös lähtusin järgmistest kvalitatiivset uurimismetoodikat iseloomustavatest punktidest 

(Creswell, 2009, 175-176): 

• Neutraalne toimumispaik – andmed kogutakse kohas, kus uurimuses osalejad uuritavat 

probleemi kogevad. Uurija ei too inimesi laborisse ega saada tavaliselt uurimuses 

osalejatele täitmiseks küsimustikke.  
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• Uurija kui võtmeisik – uurija kogub andmeid ise kas dokumente uurides, käitumist 

vaadeldes või osalejaid intervjueerides. Uurija ei kasuta tavaliselt teiste uurijate 

koostatud instrumente või küsimustikke.  

• Mitmete allikate kasutamine – uurija kogub tavaliselt erinevat sorti andmeid (nt 

intervjuu, vaatlus, dokumendid) ega lähtu vaid ühest infoallikast. Seejärel vaatab uurija 

uuesti kogutud andmed üle, mõtestab ja organiseerib andmed kategooriatesse või 

teemadesse, mis puudutab kõiki infoallikaid.  

• Induktiivne andmete analüüs – uurija loob oma mustrid, kategooriad ja teemad 

organiseerides andmed abstraktsematesse infoühikutesse.  

• Osalejate tähendus – kvalitatiivses protsessis hoiab uurija fookust tähenduse mõistmisel, 

mida osalejad konkreetsele probleemile või olukorrale omistavad.   

• Arenev disain – kvalitatiivse uurimuse protsess on pidevalt tekkiv ja arenev. Seega ei 

saa olla esialgse uurimuse plaan liiga jäik, kõik uurimisprotsessi faasid võivad muutuda 

peale seda kui uurija hakkab andmeid koguma.  

• Tõlgendamine – kvalitatiivses uurimuses tõlgendab uurija nähtut ja kuuldut ning 

tõlgendamisel ei saa uurija endast täielikult lahutada oma tausta ja varasemat arusaama.   

Samuti olin kvalitatiivsele intervjuule omaselt töö autorina intervjueeritavate suhtes 

empaatiline, et paremini mõista, kuidas antud isikud nähtusi mõtestavad (Taylor, Bogdan, & 

DeVault, 2015, 18). 

 

2.3.  Andmekogumismeetod ja valim 
 
Andmekogumise meetodina kasutasin poolstruktureeritud individuaalintervjuusid, mis on 

ilmselt kõige levinum intervjuu tüüp, mida sotsiaalteadustes kasutatakse. Tavaliselt eristatakse 

tüüpide poolest struktureeritud, poolstruktureeritud ja struktureerimata intervjuusid. Seejuures 

soovitatakse eelnimetatud tüüpe mõista kui kontiinumit, mille ühes otsas on suhteliselt 

struktureerimata ja teises osas suhteliselt struktureeritud intervjuu. Võrreldes struktureeritud 

intervjuuga annab poolstruktureeritud intervjuu parema teadmisi tootva potentsiaali, sest nad 

võimaldavad täpsustada vaatenurki, mida intervjueeritav oluliseks peab. Samuti on uurijal 

võimalik olla enam teadmisi tootev osaline intervjuu protsessis ja uurija ei pea jäigalt jälgima 

varem ette määratud intervjuu juhendit. Võrreldes struktureerimata intervjuuga on 
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poolstruktureeritud intervjuus uurijal suurem võimalus mõjutada vestluse fookust selles suunas, 

mida uurija uurimuse osas olulisemaks peab. (Brinkmann, 2014) 

 

Töö autorina arvestasin, et poolstruktureeritud intervjuude kasutamisel tehakse enamik olulisi 

analüütilisi otsuseid andmete kogumisega samal ajal või peale andmete kogumist. Analüütilised 

otsused, mida tehakse andmete kogumisega samal ajal on sellised, mis panevad intervjueerijat 

otsustama, milliseid küsimusi järgmisena küsida, millal rääkida ja millal vaikida. Samasuguseid 

otsuseid teevad ka intervjueeritavad intervjuu käigus. (Gomm, 2008, 240) Uurimistöös on 

arvestatud, et oma loomult on intervjuud sotsiaalsed kokkupuuted, mille käigus loovad mõlemad 

osapooled koostöös retrospektiivseid seletusi ning versioone oma möödunud (või tulevastest) 

tegevustest, kogemustest, tunnetest ja mõtetest. Intervjuu käigus kogutud andmed võivad 

rohkem reflekteerida sotsiaalset kokkupuudet intervjueerija ja intervjueeritava vahel kui 

tegelikku intervjuu teemat. Samas lähtusin asjaolust, et intervjuu ei ole lihtsalt vestlus, intervjuu 

käigus on intervjueerijal mitmete asjade üle kontroll – intervjueerija otsustab, milliste teemade 

kohta täpsemalt juurde küsida, millal avada ja lõpetada erinevaid teemasid. Oluline on märkida, 

et interaktsioon ei toimu kunagi ajaloolises-sotsiaalses-kultuurilises vaakumis, vaid intervjuu on 

alati osa laiemast institutsionaalsest ja organisatsioonilisest kontekstist. (Rapley, 2007).  

 

Individuaalintervjuusid eelistasin seetõttu, et individuaalintervjuudes on intervjueeritaval tihti 

lihtsam juhtida vestlust suunas, mis on uurimuse seisukohast kasulikum (Brinkmann, 2014). 

Antud uurimistöö raames viisin läbi kümme poolstruktureeritud individuaalintervjuud tugiisiku- 

ja lapsehoiuteenuse osutamisega seotud spetsialistidega nii kohaliku omavalitsuse üksuse 

(Tallinn) kui ka riigi tasandil. Intervjuud viisin läbi ajavahemikus 1.aprill–14.aprill 2019. Iga 

intervjueeritavaga võtsin isiklikult elektronposti teel ühendust, selgitasin uurimistöö teemat ja 

eesmärke ning palusin osaleda individuaalintervjuul. Intervjuu ajad leppisin kokku 

intervjueeritutele sobivalt. Intervjuud toimusid intervjueeritavate töökohas, intervjueerija 

töökohas ja intervjueeritava kodus. Intervjuule eelnevalt selgitasin, et intervjuud salvestatakse 

diktofonile ja küsisin, kas intervjueeritav soovib magistritöös jääda anonüümseks või mitte. 

Töös jätsin kõik respondendid anonüümseks. Läbiviidud intervjuude kestvus oli 1-1,5 tundi ja 

leppisin kokku, et intervjueeritav saab hiljem uurimistööga tutvuda.  
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Eesmärk oli intervjueerida inimesi, kes puutuvad tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse hindamise, 

pakkumise ja korraldamisega kokku laiemalt kui lapsevanemad või otsesed teenusepakkujad, st 

tugiisikud või lapsehoidjad. Käesolevas uurimuses moodustasin sihipärase valimi 

respondentidest, kes vastasid eelnimetatud eesmärgile. Sihipärane valim on üks kolmest 

enimlevinud mittetõenäosuslikest valimist. Mittetõenäosuslikku valimit on antud töös 

kasutatud, sest valimi esinduslikkus ei ole uurimuses oluline. Sihipärases valimis ei ole uurijad 

valitud juhuslikult, vaid kasutatud on uurija hinnangut valimi sobivusele. Lähtusin põhimõttest, 

et intervjuusid hõlmavas uuringus on olulisel kohal intervjueerida väheseid häid respondente, 

mitte suurt esinduslikku gruppi. (Vogt, Gardner,  & Haeffele, 2012, 128) Lisaks Tallinna linna 

töötajatele kuulus valimisse üks Sotsiaalministeeriumi, üks Haridus- ja teadusministeeriumi 

ning üks Sotsiaalkindlustusameti töötaja. Kuigi uurimus on Tallinna linna keskne said 

eelmainitud inimesed uurimusse kaasatud, sest tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse pakkumine 

toimub koostöös kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigiga ning seetõttu on oluline lisaks 

kohalikule tasandile mõista riiklike suundi tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse pakkumises. Ülevaade 

valimist on esitatud tabelis 4.  

Tabel 4. Ülevaade valimist. 

Intervjueeritava 

kood 

Töökoht/töövaldkond 

SOM Sotsiaalministeerium, laste ja perede osakonna peaspetsialist 

SKA Sotsiaalkindlustusamet, puudega laste tugiteenuste juht 

LOV1 Linnaosa sotsiaalvaldkonna töötaja 

HTM Haridus- ja teadusministeerium 

TLV1 Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamise eest vastutamine 

TST Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

TJ Kooli tugiteenuste juht ja eripedagoog 

TH Tallinna Haridusamet 

TLV2 Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamise eest vastutamine 

LOV2 Linnaosa sotsiaalvaldkonna töötaja 

 

Valimi moodustunud respondentidest ühel oli keskeriharidus ja üheksal oli kõrgharidus kas 

sotsiaaltöös või eripedagoogikas. 
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2.4.  Andmeanalüüsi meetod 
 
Verbaalsete andmete kogumine on üks põhilisi kvalitatiivse intervjuu metodoloogilisi 

lähenemisi. Andmeanalüüsi eesmärk ja tulemus on teistele avaldada, mida töö autor on 

täheldanud ja avastanud. (Flick, 2006, 204)  Andmeanalüüsi meetodina kasutan  töös temaatilist 

analüüsi, mis annab kõige paremini vastuseid uurimisküsimustele ja võimaldab parimal viisil 

esitleda uurimistulemusi. Temaatilist analüüsi nähakse kui väga paindlikku andmeanalüüsi 

meetodit, mida on võimalik kasutada väga erinevates uurimustes. Temaatilise analüüsi puhul ei 

ole tegemist väga detailseid teoreetilisi ja tehnoloogilisi teadmisi vajava analüüsi meetodiga 

ning seetõttu on see sobilik ka algajale uurijale. (Braun & Clarke, 2006) 

 

Lindistatud intervjuude analüüsimiseks transkribeerisin esmalt kõik intervjuud ja  

transkribeerimise käigus andsin intervjueeritava kõne edasi võimalikult täpselt. 

Transkribeeritud tekstist jätsin välja äratuntavad andmed nagu nimed ja kohad. (Flick, 2006, 

290) Temaatilise analüüsi läbiviimiseks selgitasin välja, millised teemad (ehk koodid) põhiliselt 

intervjuudest välja tulevad. Temaatilise analüüsi kriitikana on välja toodud, et temaatiline 

analüüs annab meile rohkem infot intervjueerija kui intervjueeritava kohta. (Gomm, 2008,10) 

Eeltoodut arvesse võttes püüdsin intervjuu teemade organiseerimisel olla võimalikult neutraalne 

ja tuua välja kõikide respondentide erinevaid arvamusi oma hinnanguid lisamata.  

 

Temaatiline analüüs on üks viis organiseerida ja struktureerida intervjuudest välja tulnud 

informatsiooni. Temaatilise analüüsi käigus on töö autor transkribeeritud tekstist välja tuua 

põhilised teemad. Teemad on seejärel organiseeritud ja kodeeritud ning liigitatud teksti 

tihendamise käigus uurimisküsimustest sõnastatud kategooriate alla. (Newell & Burnard, 2010, 

121-122) 

 

Uurimistulemuste illustreerimiseks ja tõendamiseks tõin intervjuudest välja asjakohaseid 

tsitaate. Töös esitatud tsitaadid märkisin kaldkirjas. Väljajäetud tekstiosa märkimiseks kasutasin 

tähist /.../. Pikema mõttepausi märkimiseks kasutasin tähist ... ja selgituse intervjueeritava jutule 

märkisin tähisega [ ]. Valimisse kuuluvad uuritavad on kodeeritud (vt tabel 4).  
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  2.5. Uurimistöö eetiline aspekt 
 

Uurimistöö eetilisest seisukohast vaadatuna pöörasin uurimuse läbiviimisel tähelepanu 

võimaliku kahju minimeerimisele, teiste inimeste autonoomia austamisele ja privaatsuse 

säilitamisele. Eetilisest aspektist vaadatuna oli töö autori eesmärk vältida respondentide 

kahjustamist viies Traianou (2014) poolt välja toodud kategoorias:  

• Valu ja füüsiline vigastus; 

• psühholoogiline kahju;  

• materiaalne kahju; 

• reputatsiooni, staatuse või suhetega seotud kahju; 

• uurimuses osaleva inimesega seotud projektile või organisatsioonile tehtav kahju.  

Kvalitatiivsetes intervjuudes on kahju tegemisega seotud juhtumeid pigem vähe, kuid 

arvestades erinevate kahju tüüpide rohkust, ei ole täielikult võimalik potentsiaalset kahju vältida 

(Traianou, 2014). Antud uurimuses on kõige suurem risk kahjustada uurimuses osaleva 

inimesega seotud projekti või organisatsiooni, sest valimi usaldusväärsuse tõstmiseks on välja 

toodud respondentide organisatsioonid või töövaldkond selliselt, et säiliks respondentide 

anonüümsus. Samas ei ole antud uurimistöö teema näol tegemist millegagi, mis peaks kujutama 

ühelegi uurimuses osalenud respondendi organisatsioonile kahju.  

 

Uurimistöös austasin uurijana respondentide autonoomiat, nende võimet ja õigust teha otsuseid 

oma elu puudutavates küsimustes. Seetõttu küsisin uuritavatelt enne uurimust informeeritud 

nõusolekut uurimuses osaleda. Uuritava privaatsuse säilitamiseks mõtlesin, mis on privaatne, 

kui privaatne see on ja kuhu maani on sobilik informatsiooni saamiseks minna. Privaatsusega 

seoses on oluline ka viis, kuidas mina uurijana kogutud andmetega edasi käitun. Üheks oluliseks 

privaatsuse kaitsmise vahendiks on konfidentsiaalsus, mille saavutamiseks tagasin 

respondentide anonüümsuse ja eemaldasin uurimusest tunnused, mis muudavad uurimuses 

osalenud inimesed äratuntavaks. Siiski on oluline, et uurimuses on võimalik anonüümsus tagada 

vaid teatud piirini ja valdkonna sisesed inimesed võivad aimata, kes konkreetne intervjueeritav 

on. Seega ei ole uurimuses osalenud inimesed anonüümsed, vaid pigem võib öelda, et nende 

identiteet on raskemini ära tuntav. (ibid) 
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Töö autorina arvestasin, et minimaalselt on respondendid teada vähemalt ühele inimesele – 

uurijale endale. Samuti kaasneb intervjuudega kõrge konfidentsiaalsuse kohustus ja intervjuude 

vastused võivad paljastada respondendi või tema töö kohta palju isiklikke detaile. (Vogt, 

Gardner,  & Haeffele, 2012, 253) 
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3. UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS JA ARUTELU 
 
Käesolevas peatükis tõin välja kümne sihipärasesse valimisse kuulunud tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse hindamise, pakkumise ja korraldamisega mitmekülgselt kursis oleva 

spetsialisti intervjuude analüüsist selgunud uurimistulemused. Peatükis välja toodud 

uurimistulemused on esitatud vastavalt uurimisküsimustele nelja põhilise kategooria all, millele 

lisandub uurimistulemuste analüüsi peatükk.  

 

3.1.  Spetsialistide hinnangud raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse kohta 

 
Tugiisikuteenuse vajadus.  Kõik intervjueeritavad tõid välja, et raske ja sügava puudega laste 

tugiisikuteenus on väga vajalik, kuid samas on vajadus kasvanud väga suureks ning üldiselt ei 

vasta tänane teenuse pakkumine teenuse vajadusele, sest tugiisikuid ei ole nii palju kui palju on 

teenust vajavaid lapsi. Samuti toodi uurimuses välja, et nii vanemad kui ka lasteaiad-koolid on 

muutunud teenusest ja teenuse saamise võimalikkusest teadlikumaks, kuid mööndi, et kindlasti 

on ka lapsi, kes vajaksid täiendavalt tugiisikuteenust, kuid kelle vanemad ei ole teenusest 

teadlikud.   

„Ma arvan seda, et üleüldiselt on selle teenuse järgi päris suur vajadus.“ TST 

„Järjest rohkem inimesed on sellest teadlikud, et selline asi on olemas ja enamasti kes 

siia jõuavad on ikkagi põhjendatud./…/ Juba koolid-lasteaiad oskavad soovitada. 

Rehabilitatsioonimeeskonnad...“ LOV2 

„Samas me ei tea neid, kes on kusagil...Võib olla vajaksid, aga ei ole pöördunud.“ TLV1 

 

Tänast tugiisikuteenuse vajadust nägid respondendid üldiselt sarnaselt. Põhiliste 

tugiisikuteenuse vajaduse põhjustena toodi välja aeg, mil vanemad on töökohustustega 

hõivatud, aega, mil on vaja käia rehabilitatsiooniteenustel, teraapiates ja huviringides, 

toetamine; lapse toetamisel koolis (ja ka kooli või koolist koju jõudmisel) või lasteaias; lapse 

abistamisel ühest punktist teise või peale kooli kuni vanemate kojutulekuni. Vähem tõid 

respondendid välja tugiisikuteenuse vajadust vanematele puhkuse võimaldamiseks või lapse 

toetamisel iseseisvumise suunas; mingi konkreetse eesmärgistatud oskuse õppimisel; 

puudulikest vanemlikest oskustest  tulenevalt.  

“Kõige rohkem ilmneb vajadus, et laps ei saa hakkama lasteasutuses./…/ Number kaks 

põhjus on see, et tuleb käia rehabilitatsiooniteenustel…” LOV2 
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“…Et ka need vanemad tegelikult saaksid tööturul osaleda ja noh, jääksid ise nagu ellu 

ja terveks, mitte siis ei peaks nagu nende elu sisu olema sada protsenti selle 

erivajadusega lapse eest hoolitsemine.” HTM 

„Ja no ütleme, et kõige mõistlikum ja toredam on siis, kui on vaja mingi oskuse 

õppimiseks... Et sellel on lõpuks näha ka mingisugust tulemust.“ TLV1 

„No vajadus võib tuleneda ka vanemlikest oskustest puhtalt...“ SKA 

 

Üks intervjueeritav tõi välja tugiisikuteenuse rakendamise olukordades, kus tegelik lapse 

abivajadus seisneb teda ümbritseva keskkonna kohandamises lapsele sobivamaks ja 

tugiisikuteenus tegelikkuses ei saa olemasolevat olukorda lahendada. Teisedki respondendid 

viitasid asjaolule, et tihti nähakse tugiisikuteenuses lahendust kõikidele puudega last 

puudutavatele probleemidele ja jäetakse nii tegelike probleemide algpõhjused lahendamata.   

„Täna on päris paljudele lastele ikka ju tugiisik sellepärast, et nagu keskkonnast 

tulenevalt on teatud probleemid, millega tegelikult ei tegelda ja siis nagu pannakse see 

tugiisik lootuses, et need lahenevad....“ SOM 

 

 

Lapsehoiuteenuse vajadus. Intervjueeritavad pidasid üldiselt lapsehoiuteenuse vajadust 

tugiisikuteenuse vajadusest väiksemaks ja lihtsamini kättesaadavaks. Teenus ise ja teenuse 

osutajale esitatavad nõuded ning koolitus on samuti konkreetsemad kui tugiisikuteenuse puhul. 

Samas tõi mõni respondent välja, et ilmselt on teenuse vajadus mõnel puhul suurem kui täna 

pakutakse. Eeltoodu põhjusena toodi välja vanemate teadlikkust teenusest, oma jõududega 

hakkama saamist nii positiivses kui ka negatiivses mõttes ja suure hooldusvajadusega lapsi, kes 

vajavadki väga suures mahus lapsehoiuteenust, et vanemal oleks võimalik tööturul püsida.  

„Lapsehoiuteenuse vajadus ma näen, et see on väiksem. Või noh, enda praktikas, enda 

kogemuseski. Et kasutatakse palju vähem, ja noh, see ongi nagu hästi teistmoodi 

teenus.“ LOV2 

„Et neid ikkagi ka kusagil koolis õpetatakse välja.“ HTM 

„Ma arvan, et ka see reaalne vajadus on ilmselt suurem, kui see, mis nad täna saavad, 

isegi selle ESF projektiga. Sest tõesti on neid lapsi, et meil on ka nii raskeid lapsi...“ 

TLV2 

 

Lapsehoiuteenuse vajadust nähti eelkõige vanematele puhkuse või meelelahutuse 

võimaldamiseks, õhtuti ja nädalavahetuseti, koolivaheaegadel ning peale koolipäeva lõppu. 

Samuti vajatakse lapsehoiuteenust vaba aja võimaldamiseks, et tegeleda pere teiste lastega või 

toetada oma paarisuhet. Olulisena nähti, et lapsehoiuteenust võimaldataks ilma suurema 

bürokraatiata koolivaheaegadel, et vanem ei peaks kogu oma puhkust ära kasutama lapse 

hoidmiseks koolivaheajal. Sügava puudega laste puhul toodi välja, et paljud neist jäävad ilmselt 
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elu lõpuni lapsehoiuteenust vajama ja on väga tänuväärne, et täna on neil võimalik elada mõne 

asutuse asemel kodus ja lapsehoiuteenust kodus saada.  

„Vanemate võimalust käia tööl, vanemate enda vaba aega, paarisuhte hoidmist, 

tegelemist teiste lastega../.../...Mida mina ei pea jälle õigeks, et kui vanemal on puhkus, 

et siis ta peab oma sügava puudega lapsega siis terve puhkuse aja kodus istuma ja ta 

puhkus ongi see, et ta hooldab oma keerulist last...“ SKA 

„Rääkides nendest sügava puuetega lastest, et noh, tõenäoliselt paljudel juhtudel ikkagi 

see ongi nagu ainukene alternatiiv.../.../...Aga see on tõenäoliselt elu lõpuni nende 

alternatiiv, et nad peavad kuidagi nagu hoitud saama ja väga tore, et nad tänasel päeval 

saavad tegelikult kodus olla.“ HTM 

 

Lapsehoiuteenuse vajadust peeti suuremaks peredel, kellel ei ole lähivõrgustikku, kes saaks neid 

lapse hoidmisel abistada.  

„Kui perel on väga hea endal tugivõrgustik olemas, tal on küll vaja lapsehoiu teenust, 

aga ta oma võrgustik osutab selle teenuse ilma riigi täiendavate kuludeta ära.“ TLV2 

 

Intervjueeritavad tõid välja, et lapsehoiuteenust vajavad täna lapsed, kes on lasteaiaealised, kuid 

kellel ei ole sobivat lasteaiarühma. Lasteaiarühmadega seoses toodi välja alushariduse seaduse 

eelnõu muudatuse vajalikkus, mis tagaks ka lasteaedadele eri- ja tõhustatud tuge vajavate laste 

lisarahastuse, sest tänasel hetkel nähti puudega laste olukorda lasteaedades keerulisemana kui 

koolis. Eraldi toodi välja lapsed, kes vajavad lapsehoiuteenust seetõttu, et nende tervislik 

seisund on sedavõrd nõrk, et neid ei ole võimalik kollektiivi viia ja nad on kas kodused või 

koduõppel ja vajavad üks ühele (kodust) lapsehoiuteenust.  

„Igal juhul peab mõtlema ka selle peale, et ka nii öelda keerulisemate puuetega lastele 

oleks need lasteaiakohad tagatud, et sarnaselt siis nagu põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusele, et KOV-idele tegelikult ka anda lisaraha, et nad looksid neid 

võimalusi./.../ Nendega on täitsa eraldi teema, et tegelikult lapsehoiuteenus ei ole neile 

üldse õige teenus.“ SOM 

„Aga reeglina lasteaiad on ikkagi hästi hädas, et neil ei ole sealt lihtsalt füüsiliselt 

kedagi võtta. Et aitama või juhendama seda last.“ TLV2 

 

Samuti tõid respondendid välja, et teenust saavad täna lapsed, kes tegelikult vajavad teenust 

pigem tulenevalt oma vanusest, mitte puudest.  

„Aga jah, seal kohati on, et neid küsimusi tekib, et kas see vajadus nüüd tuleneb sellest, 

et see laps on erivajadusega või see vajadus tuleneb sellest, et see laps on lihtsalt vanuse 

poolest selline, keda ei saa üksi jätta.“ TLV2 

 

Ühiskondlikud hoiakud puudega laste osas ja puude tuvastamine. Üldiselt tõid 

respondendid välja, et aastatega on suhtumine puudega inimestesse ja puudega lastesse läinud 

tunduvalt paremaks ning mõistvamaks. Samuti on tunduvalt paranenud intellektipuudega laste 
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võimalused ühiskonnaelus osaleda ja kodus oma pere keskel kasvada. Toimetulekut on 

lihtsustanud ka abivahendite kasutamise võimalused, mis annavad paljudele tervisekahjustusega 

lastele võimaluse ühiskonnas toimida teiste lastega võrdväärselt.   

„Et hästi palju ju kasutatakse neid abivahendeid ja implantaate ja need 

kuulmislangusega lapsed noh, sageli ei paista üldse välja, et nendel midagi on, sellisel 

juhul nii saavadki toimetada ja toimida ju täpselt samamoodi nagu kõik teised 

lapsed.../.../ võib olla näiteks intellektipuudega või näiteks Downi sündroom.../.../...Et 

kuidas veel mõnikümmend aastat tagasi ka need lapsed olid ju kusagil.../.../...Ja kuidas 

ikkagi tänasel päeval, et kui need saavad koolis käia ja õppida ja saavad täiskasvanuks 

ja saavad tööl käia ja saavad iseseisvalt elada.“ HTM 

 

Negatiivsetest seostest toodi välja haletsust ja tõrjuvat suhtumist ning asjaolu, et riigi rahaline 

võimekus ei ole nii hea, et tagada puudega lastele kõiki vajalikke teenuseid piisavalt mahus. 

Samuti toodi välja endiselt negatiivset suhtumist puudega lastesse ja ka teiste lastevanemate 

mõistmatust, kui tema lapsega samas rühmas või klassis õpib puudega laps.  

„On haletsust. On sellist, kes vaatavad nagu... puudega last kui sellist õnnetusehunnikut 

või nagu oh sa vaesekene või kuidas nii. Ja siis teistpidi on ka selline nagu tõrjuv või 

tõukav, et me... me ei salli nagu teistsuguseid.“ SKA 

„Ma saan aru lihtsalt, et riigi nagu majanduslik toimetulek ei ole nii hea, et nad saaks 

nagu sellises mahus neid asju, mis tagab nendele selle toimetuleku ja perele ka selle, et 

ei põletataks läbi ja saaks pere käia tööl ja, noh, elada täisväärtuslikult.“ TST 

„Siis mul oli õudne tunne, et meie ühiskond vist ei ole võimeline vastu võtma.“ LOV1 

„Mingi pisike pisike osa vanematest klassis, kes kahjuks on väga suure hääle kandjad, 

oma olemuselt, on väga seda meelt, et nende laste koht ei ole siin.“ TJ 

 

 

Intervjuudest tuli välja, et vanemate jaoks on puudel negatiivne tähendus ja mitmed vanemad ei 

ole alati valmis seetõttu lapsele puuet taotlema.  

„See puue on väga negatiivselt mõjuv, jah, sest vanemad ei hakka ajama seda asja.“ TJ 

 

Puude tuvastamise kui teenusele suunamise kriteeriumi osas olid respondendid eri meelt. 

Valdavalt siiski nähti, et kui igasugune eelfiltreerimine puude tuvastamise näol ära kaob, siis 

läheb teenuse vajaduse hindamine kohalikel omavalitsustel väga keeruliseks. Samas oldi nõus, 

et teatud paindlikkus peab süsteemi jääma, aga ka juurde tekkima ning puue ei peaks olema 

tingimata eeltingimuseks, et kohalik omavalitsus lapse teenusele suunaks. Toodi välja, et 

teenuse saamise aluseks peaks olema teenuse vajadus, mitte tingimata puude tuvastamise otsus 

ja ilmselt on vajalik ka üle vaadata, millistele teenustele suunamise aluseks on puude 

tuvastamine.  
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„Et ma iseenesest ei pea seda valeks, sellepärast et see lihtsustab tunduvalt kohaliku 

omavalitsuse tööd.../.../...Ma ei arva, et üks lastekaitsetöötaja peaks suutma või oskama 

või olema võimeline hindama ära, millised lapse erivajadused on Aga alati peab olema 

see, et on neid lapsi, kellel ei ole seda puuet. Et tuleb... Ka need lapsed peavad saama 

oma teenused kätte.“ SKA 

„Me räägime ka sellest lapsehoiust või tugiisikuteenusest, et eelkõige tuleks ikkagi 

lähtuda ju sellest toe vajadusest.../.../... mulle isiklikult tundub, et me sellest puudest ei 

saa kunagi ikkagi nagu loobuda.“ HTM 

 

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamine. Intervjueeritutel oli keeruline tugiisiku- 

ja lapsehoiuteenuse hindamise osas üheselt vastata ning seda pigem ei hinnatud kerge kuni raske 

skaalas. Üldiselt ei pidanud respondendid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamist 

keeruliseks kui töötajal on vastav erialane ettevalmistus ja ta orienteerub puudega laste 

valdkonnas. Seejuures peeti lapsehoiuteenuse hindamist lihtsamaks kui tugiisikuteenuse oma, 

sest lapsehoiuteenuse puhul on võrdlemisi lihtne välja selgitada, milline on lapsevanema 

töögraafik ja tugivõrgustik ning sellest lähtuvalt teenuse vajadust hinnata. Olulisena toodi välja, 

et teenuste vajaduse hindamiseks on vajalik kogu võrgustiku ja erinevate osapoolte arvamuse 

arvesse võtmist ja kaasamist. Samas leiti, et tõesti kogu võrgustikku kaasates võib teenuse 

vajaduse hindamine kujuneda väga aeganõudvaks ja vajab tänasest enam inimressurssi.  

„Aga see hindamine, ta võib olla selle võrra raske, et see kui sa kuuled ära ainult ühe 

osapoole.../.../... . See nõuab väga palju lisaressursi. Ja selle taha tegelikult kas jääb... 

Kui teha nagu asja põhjalikult ja läbimõeldult, siis ongi vaja inimesi juurde.“ SKA 

 

Keeruliseks peeti teenuse mahtude hindamist, mistõttu saavad teenust mittevajavad lapsed 

rohkem teenust ja teenust ei saa piisavas mahus lapsed, kes seda rohkem vajaksid. Samuti toodi 

välja, et täna Tallinna linna poolt sisse ostetud hindamisinstrumenti ei ole kasutusele võetud 

viimase mahukuse ja ebaotstarbekuse tõttu. Lisaks on linnaosa töötajal raske tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse vajadust hinnata kui lapsevanem ei oska oma lapse abivajadust kirjeldada või 

kui puuduvad täiendavad dokumendid, nt rehabilitatsiooniplaan, kooli või lasteaiapoolne 

iseloomustus.    

 „...Võib-olla, mis on tänane probleem, on see, et tihti ei suudeta objektiivselt hinnata 

tegelikke teenuse mahtusid, mis võib-olla tähendab seda, et mõnikord lapsed, kes ei vaja 

niipalju teenust saavad tunduvalt rohkem ja lapsed, kes võib-olla vajaksid natuke 

rohkem ei saa siis seetõttu võib-olla seda teenust piisavas mahus, mis nendele vaja 

on.“ TST 

„Mina tunnistan ausalt, et mina siiamaani hindan peresid juhtumiplaani 

alusel../.../Mina ei ole kastusele võtnud seda 20 lk hindamisinstrumenti ma ei vaeva seda 

peret selle hindamisinstrumendiga ega iseennast. Ja muus vestluses ma ju nagunii küsin 
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kõik asjad ära../.../...Et ma ei leia, et mul seda paksu hindamisinstrumenti selleks vaja 

oleks.“ TLV2 

„Esialgu tundus keeruline, praegu harjusin ära, et kõik on nagu ta on. Keeruliseks läheb 

siis, kui ei ole korralikku rehabilitatsiooniplaani, meeskonna arvamust, spetsialistide 

arvamust ja kui tuleb selline lapsevanem, kes ei oska ka kirjeldas oma lapse vajadust.“ 

LOV1 

 

Tallinnas on puudega laste abivajaduse paremaks hindamiseks moodustatud viieliikmeline 

meeskond Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti alla, kes alles hakkab hindamisi läbi viima. 

Meeskond peaks hakkama koondama last puudutavat eelinfot (nt rehabilitatsiooniplaan, puude 

tuvastamise otsus) ja hindama lapse abivajadust tulenevalt Tallinna linna poolt sisse ostetud 

hindamisinstrumendist ning täiendava info saamiseks vestlema lapsevanematega.  

„Oleme rakendamas nüüd seda hindamise meeskonda, et alates sellest aastast on 

moodustatud siis viis ametikohta.“ TST 

 

Teenuse vajaduse hindamise puhul tõi üks respondent välja, et lapse teenuste vajaduse võiks ära 

hinnata koos puude raskusastme tuvastamisega arvestades lapse vanust ja haridusega hõivatust. 

Üldiselt olid respondendid siiski seda meelt, et teenuse vajaduse hindamise ja pakkumise peaks 

tagama lapse kohalik omavalitsus.  

„Kui minu teha oleks, siis mina ütleks seda, et riik ise peaks selle lapse puude ja selle 

abivajaduse kõik tervikuna kõik juba algselt ära hindama.“ TST 

„Et selles mõttes seal kohalikul tasandil, inimesele võimalikult lähedal, peavad tal 

olema ikkagi need teenused kättesaadavad ja ka selle teenuse vajadus, selle hindamine 

noh, on mõistlik, et see toimubki nendes selles keskkonnas või nendes oludes, kus see 

inimene siis on.“ HTM 

 

Kokkuvõtvalt võib spetsialistide hinnangute kohta raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse osas välja tuua, et tänast tugiisikuteenuse vajadust 

hinnati lapsehoiuteenuse vajadusest märkimisväärsemalt suuremaks, sest tugiisikuteenuse 

kasutamisvõimalused on täna laiemad ning ka tugiisikuteenuse vajaduse hindamist peeti 

lapsehoiuteenuse vajaduse hindamisest keerulisemaks. Peamiste tugiisikuteenust vajavate 

tegevustena tõid spetsialistid välja lapse toetamist haridusasutuses ja rehabilitatsiooniteenustel 

või teraapiates käimisel ja peale koolipäeva kuni vanema kojutulekuni. Laiast 

kasutusvõimalusest ja keerukamast hindamisest tulenevalt on tugiisikuteenuse osutamisega 

seotud rohkem küsitavusi, näiteks tekitab küsitavusi tugiisikuteenusega kõikvõimalike puudega 

last puudutavate probleemide lahendamine ilma algpõhjusi analüüsimata. Lapsehoiuteenuse 

kasutamist ja kasutamisvõimalusi hindasid respondendid väiksemaks ja teenuse vajadust 

kergemini hinnatavaks, peamise teenuse vajadusena nähti vanematele puhkuse võimaldamist ja 
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koolijärgset aega või koolivaheaegu. Suhtumine puudega lastesse ja puudega laste võimalused 

ning pakutavad teenused on ajaga märkimisväärselt paranenud, kuid endiselt kohtab haletsevat 

ja muul moel negatiivset suhtumist. Osad vanemad ei soovi teenuse saamiseks oma lapsele 

puuet taotleda, sest nad ei soovid oma last seostada puudega. Puude tuvastamise otsus ei peaks 

olema tingimata teenuse saamise aluseks, kuid täielikult eelfiltri ära kadumist ei pidanud 

spetsialistid võimalikuks, sest sellisel juhul oleks kohaliku omavalitsuse üksusel väga keeruline 

teenuse vajadust hinnata.  

 

3.2. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavuse tagamine raske ja 

sügava puudega lastele 
 
Respondendid leidsid, et täna pakutakse tugiisiku- ja lapsehoiuteenust väga suures mahus ja 

ilmselt ei oleks tulenevalt rahaliste- ja inimressursside piiratusest võimalik teenust pakkuda väga 

palju suuremale hulgale lastele kui seda täna tehakse. Toodi välja, et ESF projekti toel on 

teenuse kättesaadavus oluliselt paranenud, sest juurde on tekkinud rahalisi vahendeid ja 

teenusepakkujaid ning selgemini on loodud on teenusemudel ja standard. Samas nenditi, et 

ilmselt on peresid ja lapsi, kellel oleks teenust vaja, kuid kes ei ole mingil põhjusel teenust siiski 

saanud.  

„Ma arvan, et eriti tegelikult selle struktuurifondi vahendite toel, see on oluliselt 

paranenud. Noh, ilmselt on jätkuvalt neid lapsi ja neid peresid, kus see teenus võiks olla, 

aga see ei ole võib-olla mingil põhjusel kättesaadav.“ HTM. 

 „See on meile väga hea tugimeede, mis on andnud meile võimaluse kujundada omal 

siin näiteks vähemalt tugiisiku puhul toimiv süsteem.“ TST 

 

 

Tugiisikuteenuse vähendamise vajadus. Ühe võimaliku teenuse kättesaadavust parandava 

meetmena toodi välja, et täna teenust saavate laste puhul on vajalik siiski teenuse vajadus 

täpsemalt  ja komplekssemalt üle hinnata ning arvati, et tänast tugiisikuteenuse vajadust oleks 

võimalik katta või vähendada teiste teenustega. Niisamuti toodi välja, et teenusele on suunatud 

ja teenust on saanud lapsed, kes võib-olla ei vaja kas üldse teenust või ei vaja teenust sedavõrd 

suures mahus.  

„...Aga ma ei arva, et see tegelik teenuse vajadus nii suur on /.../ Kui nad saaksid teisi 

tugiteenused, mis nagu tegelikult toetaks nende erivajadust rohkem.“ SOM 

„Tegelikult on suur vajadus neid peresid põhjalikumalt hinnata. Et mis see vajadus 

tegelikult on.“ TLV2 

„Ja samas need, kes on suunatud, nende hulgas on neid, kes võib olla ei vajagi tegelikult, 

aga kuna on ette nähtud, siis võtame viimast.“ TLV1 
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Tugiisikuteenuse vähendamise võimalused. Tugiisikuteenuse vähendamise võimalustest 

toodi välja pere kui terviku toetamist (nt kogemusnõustaja, psühholoogiteenus), pere toetamist 

puudega lapsega toime tulemisel ja kooli tugipersonali suurendamist eelkõige õpetaja abi või 

abiõpetaja kaudu. Tugiisikuteenuse vähendamisest lasteaedades ja koolides tugipersonali 

suurendamise kaudu tõid välja nii riigiasutuste esindajad, tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

pakkujad, linnaosade töötajad kui ka kooli töötaja. Olulise eelisena seejuures rõhutasid 

respondendid lasteaia või kooli tugipersonali töötaja (nt õpetaja abi) paindlikumat tööle 

rakendamise võimalust, mille kaudu oleks võimalik tegelikult toetada suuremat hulka lapsi kui 

täna. Samuti toodi välja mugavamat ja lihtsamat asjaajamist puudega lapse perele, kollektiivi 

pakkumist ja ühtsematel alustel töötamist, töötamist töölepinguga ning raha- ja inimressursi 

säästlikumat süsteemi.  

“ Minu meelest see asi oleks klassiruumides palju lihtsam, kergem, normaalsem, kui 

õpetaja abi oleks koolipersonali hulka kuuluv.” SKA 

“ Kui need on meie oma maja inimesed, siis me saaks kõik need asjad nii kergesti ära 

klaaritud.” TJ 

“ Et kui kool on võtnud vastu omale lapsed ja kui siis ilmneb, et seal on ka erivajadusega 

lapsi, et siis kui kool või haridusamet annaks siis kohe koolile niiöelda abiõpetajad 

kindlatesse klassidesse ja see käiks kuidagi ka pere jaoks paindlikumalt ja võtaks ära ka 

meie töökoormust. ” LOV2 

 

Tugiteenuste rahastamine lasteaias ja koolis. Haridusvaldkonnaga seotud intervjueeritavad 

tõid tugiisikuteenuse vähendamise ja kooli tugipersonali suurenemise õpetaja abi või abiõpetaja 

kaudu suurima murekohana välja rahastamise. Töötajate leidmise võimalikkuse osas oldi eri 

meelt – osad arvasid, et see ei oleks lasteaedadele ja koolidele liiga suur väljakutse, teised 

leidsid, et lisatöötajat oleks väga keeruline leida.  

„Ma isiklikult arvan, et ega Tallinnas rahalisi ressursse küll piisavalt ei ole, et otsida ja 

kui isegi teatud teenuste jaoks raha saab, siis inimesi nad ikka ei leia.“ TH 

„Kandideerisid siin esimese klassi õpetajaks, kõigi jaoks meil kohta ei ole, inimesed 

tunduvad toredad, saaks juba../.../Et see võib vabalt olla õppiv pedagoog või mis iganes 

selline variant/.../ Aga noh kui juhtkond ütleb mulle, et eelarve on sihuke, siis on mul 

valikut ei ole lihtsalt.“ TJ 

 

Tugiteenuste rakendamise kõrval, eelkõige õpetaja abi või abiõpetaja rakendamise näol lasteaias 

ja koolides, leidsid intervjueeritavad siiski, et ilmselt jääb alati väike osa lapsi, kes vajavad 

lasteaias või koolis just tugiisikuteenust.  

“On lapsi, kes vajavad üks-ühele teenust.../.../ Kindlasti peaks jääma, aga ta ei peaks 

olema mitte valdav, vaid erand.” SKA 
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„Ja pigem need ekstreemsed juhtumid on tõesti üksikud. Ülejäänud on pigem need, et 

kus me ise suudame koolis ebasoodsa keskkonna kaudu võimendada seda negatiivset 

olukorda.“ TJ 

 

Koostöö sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide vahel. Intervjuudest selgus, et sotsiaal- 

ja haridusvaldkonna spetsialistid näevad tugiisikuteenuse vajadust koolis erinevalt ning koostöö 

kahe valdkonna vahel on pigem vähene. Sotsiaalvaldkonna spetsialistid leiavad, et 

tugiisikuteenus koolis võiks olla pigem erijuhuna; üks haridusvaldkonna spetsialist toob välja, 

et tugiisikuteenus koolis võiks jätkuda ja kardab, et toetust vajavad lapsed jäävad tugiisikute 

vähenemisel ilma vajaliku abita.  

“…Aga kui vaadata üle oma valdkonna, näiteks, et sotsiaal vaataks hariduse poole, 

haridus vaataks sotsiaali poole, siis ma arvan, et me saaksime väga palju asju ära teha 

koos ja palju soodsamalt.” SKA 

„Ma loodan, et see plaan tegelikult kunagi ei realiseeru, et muidu võiks juhtuda ka see 

olukord, et võib-olla mingid lapsed, kes jäävad siis ilma selle toeta, et nad ei olegi valmis 

või võimelised koolis õppetöös osalema.“ HTM 

 

Üks respondent välja, et hooldustoimingud ei peaks kuuluma raske ja sügava puudega laste 

õpetaja ülesannete hulka.   

„Kas on ikkagi õigustatud, et magistritasemel haridusega õpetaja peab tegelema raske 

ja sügava puudega lapse hügieenitoimingutega või mingite tervisega seotud 

toimingutega“ TH 

  

Intervjuudest tuli ka välja, et nii sotsiaal- kui ka haridusvaldkonna spetsialistid tunnetavad 

justkui neil oleks suurem vastutus ja surve toetada raske ja sügava puudega laste toimetulekut 

tänases haridussüsteemis. Haridusvaldkonna spetsialistid toovad välja, et haridusvaldkond on 

täiendava tugispetsialistide palkamise näol juba teinud suuri samme puudega lastega parema 

toimetuleku suunas. Riiklikult panustatakse koolide paremasse toimetulekusse puudega lastega 

tasandus- ja toetusfondi tõhustatud ja eritoe jaotise kaudu. Sotsiaalvaldkonna spetsialistide jaoks 

on raske mõista, millest tuleneb täna sedavõrd suur tugiisikuteenuse vajadus haridusasutustes 

kui vaid mõned aastad tagasi oli tugiisikuteenus haridusasutustes palju väiksem.  

„Et ainuke teenus ju tugiisikuteenus ju ongi, mis sotsiaalvaldkonna poolt riiklikult on 

ette nähtud. Ega ülejäänud asjadega kui laps käib koolis või lasteaias, peab ikka 

haridusasutus kõigega ise toime tulema.“ TH 

„Minul on pigem küsimus, et millest see nüüd siis on tulnud? Kuidas siis nagu ennem 

saadi? Okei, ma saan aru, et oligi probleeme, et ei saadud igal pool hakkama.“ SKA 

„No kas või need, et need tugispetsialistid üldse haridusasutustes olemas on.../.../ Ja 

nüüd eelmisest aastast siis alates on ka seadusesse sisse kirjutatud see tegevuskulu 

toetus, millega just seda tõhustatud-eritoega lapsi saab toetada.“ HTM 



 52 

 

Süsteemide vaheline killustatus. Endiselt tuuakse välja eri süsteemide vaheline killustatus, 

bürokraatia ja vanemate vajadus abi saamiseks mitmetes erinevates asutustes käimine, 

võrgustikutöö vähesus ja ka juhtumikorraldajate paljusus, mis on vanematele keeruline, 

omavalitsusele rahaliselt kulukas ning ole alati lapse parimates huvides. 

„Sest täna on minu meelest killustatus.../.../... Ja seda peaks vaatama koolijuhid, peaksid 

vaatama KOVi juhid ja tegemagi otsuseid selliselt, et need oleksid jätkusuutlikumad, et 

nad oleksid ka peredele vähem koormavad.“ SKA 

“Mida ma näen ette juba, on see, et see on tohutu solgutamine. No mina saadan vanema, 

pöörduge KOVi, vanem läheb KOVi, KOVis öeldakse, et siit ei saa./.../ Minu kogemus 

on see, et võrgustikutööd kui sellist ei toimu“ TJ 

 

Samuti tõi mitu respondenti välja, et on (eri)lasteaedu ja (eri)koole, mille ühes rühmas või 

klassis on mitu tugiisikut ning leiti, et see pigem ei peaks nii olema. Neil juhtudel kui ühes 

rühmas või klassis on mitu tugiisikut vajavat last, tõi üks respondent välja, et tuleks täpsemalt 

üle vaadata, mida kool on hariduslike erivajadustega laste kaasava õppe põhimõtetest tulenevalt 

teinud, et last toetada. Samuti tõi üks respondent välja juhtumeid, kus last keeldutakse kooli 

ilma tugiisikuta vastu võtmast.  

“Ma küll tean ka koole Tallinnas, kus kõik on väikeklassi lapsed ja kõigil on oma tugiisik 

/.../...Tuleks kogu süsteemi pädevust hinnata, mitte ainult jääda kinni, et lapses on 

valesti.../.../Eritoega lapsed ja neid ei lubatagi ilma tugiisikuta, see on absurdsus, ei ole 

reaalne, et olukord saab olla kogu klassis selline, et on kõigile ühte inimest lisaks 

tarvis.“ TJ 

 

Haridusasutuste võimekus puudega laste toimetuleku toetamisel koolis. Intervjuudest tuli 

välja, et haridusasutuste võimekus erivajadusega või puudega lastega toime tulemisel on väga 

erinev. Põhjustena toodi välja, et lasteaiarühmad ja klassid on liiga suured, õpetajate teadmised 

ja oskused puudega lastega toimetulekuks ei ole alati piisavad ning on õpetajaid, kes on läbi 

põlenud. Respondendid tõid välja, et on koole, kus tullakse hästi toime ja kuhu on leitud juurde 

tugipersonali, kuid on koole, kel on suuri raskusi puudega laste integreerimisel. Samuti on 

(tava)lasteaedades ja koolides õppimas erituge vajavad õpilased, kellega tänane koolisüsteem ei 

tule toime nii vähese inimressursi kui ka oskuste puudumise tõttu. Kaks respondenti tõid välja 

ka asjaolu, et esimesse klassi jõuab lapsi, kellele ei ole antud klassitüüp sobilik või kes vajaksid 

individuaalset õppekava, kuid vanemad ei ole valmis seda tunnistama.  

„Lasteaiarühmad ilmselt on ikkagi liiga suured /.../ et lihtsalt õpetaja ei suudagi 

tegeleda /.../ et siis tulebki ikkagi mõelda selle peale, et tema vajadustele vastav niiöelda 
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klassisuurus oleks, kui sul on see kolmkümmend õpilast ega see tugiisik ei päästa seal ta 

läheb ikka endast välja“ SOM 

„Aga on ka no läbipõlenud õpetaja, kes ei oska näiteks lapsega toime tulla, et võib olla 

siis oleks hoopis koolitusest abi, supervisioonist abi. Abiõpetajast abi.“ TLV1 

„Sellepärast, et keerulised lapsed on lasteaedadesse jõudnud, koolidesse jõudnud. Ja, 

ja õpetajatel tuleb hakkama saada alatihti nendega ka teiste laste kõrvalt.“ TH 

“Lõppeb sellega, et see laps ei saa hakkama, siis see auk on juba suur, kust välja ronima 

hakata. Aga vanemad jah /…/ühele ei saanud seda juttu üldse rääkimagi hakata/…/Üks 

ütles, keeldus täiesti” TJ 

“Ja koolis näiteks, kas kooli personal, kas ta oskab nende lastega nagu käituda ja 

suhelda?” LOV1 

 

 

Spetsialistid tõid võimalike põhjustena, miks viimaste uuringute tulemused näitavad, et 

lapsevanemad ei ole tugiisiku- ja lapsehoiuteenust saanud üldse või ei ole saanud piisavas 

mahus, välja järgmist: lapsevanem võib alati lapse teenuse vajadust tegelikkusest suuremana 

hinnata; teenuste integreerituse tõttu ei pruugi vanemad lapse teenuse saamisest teadlikud olla 

(nt lapsehoiuteenuse saamine koolipäeva sees); tugiisikute ja lapsehoidjate puudus; hoolimata 

püüdlustest infot teenuste osas levitada ei jõua see kõigi abivajajateni; vanemate ootused 

teenustele on kõrgemad kui kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi võimekus lubab pakkuda; 

teenuste saamisega seotud asjaajamine on vanemate jaoks väsitav.  

„Peab ka arvestama seda, et arvamust küsiti ainult lapsevanemate käest, et me tegelt ei 

tea, mis see nagu tegelik teenuste vajadus on.../.../... võib-olla ta isegi ei tea, et ta laps 

lapsehoiuteenust saab.“ SOM 

„Püüad seda infot kättesaadavaks teha, et see ikkagi, tekib olukordi, kus see ei jõua 

inimesteni ja teatud osas inimesed ei soovi.“ STS 

„Vanemate ootused teenustele on kõrgemad kui see, mis nagu reaalselt puhtalt meie riik 

majanduslikult välja kannab ja üldse nagu mõistlik oleks.“ SKA 

„Väga paljud asjad jäävadki pooleli ja saamata sellepärast et inimene ise pole lõpuni 

asja viinud.“ LOV1 

 
Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et tugiisiku- ja lapsehoiuteenust pakutakse täna väga suures 

mahus (sh ESF projekti toel) ja väga palju suuremas mahus ei ole võimalik teenust tulenevalt 

rahaliste- ja inimressursside piiratusest enam pakkuda. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

kättesaadavuse tõstmise võimalusena nähakse pigem täna teenusele suunatud laste 

komplekssemat ja põhjalikumat hindamist ning puudega lapse perekonna toetamist ka teiste 

meetmetega (nt psühholoogi teenus, kogemusnõustamine).  Intervjuudest selgus tõsine vajadus 

haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostööks, et tagada raske ja sügava puudega lastele vajalik abi 

ning sobilikud teenused. Ühe olulise võimalusena lasteaedades ja koolides tugiisikuteenust 

vajavaid lapsi toetada on suurendada haridusasutustes tugipersonali (sh õpetaja abi või 
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abiõpetaja)Selliselt lähenedes oleks võimalik paindlikumalt katta lasteaias ja koolis lisatuge 

vajavate laste teenuse vajadus.  

 

3.3. Probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel raske ja 

sügava puudega lastele 
 
Respondendid tõid peamistest probleemidest tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel välja 

järgmised punktid: 

• Tugiisikute ja lapsehoidjate vähesus, kes sobiksid või tahaksid raske ja sügava puudega 

lastele teenust osutada.  

„Et tegelt neid tugiisikuid ei ole nii palju nagu vaja on.“ SOM 

„Põhilised probleemid ongi see, et kust lapsehoidjaid võtta?“TLV 

 

• Tugiisiku roll ja ülesanded on hägused, tugiisikutele kehtestatud nõuded on vähesed ja tihti 

ei tehta vahet tugiisiku- ja lapsehoiuteenusel. Ühelt poolt toodi välja, et tugiisikuteenus 

võiks minna konkreetsemaks ja võiks tulla tugiisikuteenuse kutsestandard, kuid teisalt tunti 

muret, et see teeb tugiisikute leidmise senisest veelgi keerulisemaks.  

“…Minu jaoks väga nagu tervitatav, et tuleb see tugiisiku kutsestandard, et tulevad 

kvaliteedijuhised. Tegelikult tekiks mingi kindlam süsteem selle teenuse osutamise, 

saamise... Et on nagu rohkem reglementeeritud.” SKA 

“Aga täielikult, mis ma märkasin, tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenust, kõik segamini.” 

LOV1 

 

• Tugiisikute- ja lapsehoidjate madalad palgad, mille tõttu on keeruline kvalifitseeritud 

inimesi tööle leida ja neid tööl hoida.  

„Kuni keegi sinna rahastust taha ei pane, seda tunnihinda ei tõsta või lisarahastust ei 

anna, siis kõik ikka takerdub reaalselt inimeste leidmise taha.“ LOV2 

 

• Teenuseosutajatel on raskusi sobivaid inimesi tööle leida, mistõttu otsivad vanemad tihti 

ka ise enda lapsele sobivat tugiisikut või lapsehoidjat. Teenuseosutajad toovad välja, et 

kohati on isegi vanemal lihtsam oma konkreetsele lapsele tugiisikut leida kui 

teenuseosutajal töötajaid.  

„Need inimesed põhimõtteliselt saavad otsa või just neid häid ja sobivaid.“ HTM 

 

• Enamik tugiisikuid töötavad käsunduslepingu alusel, mis ei taga neile puhkust ega ka muid 

sotsiaalseid garantiisid (nt ravikindlustus). Samas tõid respondendid välja, et ilmselt on 
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töötajaid, kellele just selline lepinguvorm sobib ja teisalt ei nähta täna antud töö jaoks 

paremat lepinguvormi.  

„Käsundusleping ma arvan et on tugiisiku vaates probleem number üks. Ja see on ka 

probleem number üks pere vaates.../.../... Ja ma ei näe ka, et tugiisik peaks olema nagu 

töölepinguline töötaja.“ SKA 

 

• Tugiisiku- ja lapsehoiuteenusega seoses esineb teenuste väärkasutamist, kus osa 

tugiisikuid- või lapsehoidjaid on pere lähisugulased või sõbrad-tuttavad ja tegelik 

teenuseosutamine on väiksemas mahus kui see, mida aruannetes näidatakse.  

“Aeg-ajalt on väärkasutamisi.../.../...et lepitakse kokku ja eeldatakse, et laps peab saama 

ja siis on mul see isik.“ TST 

 

• Esineb inimeste vahelist sobimatust (nii laps/pere-tugiisik kui ka tugiisik-haridusasutus 

vaates) või tugiisiku ebakompetentsusust või suutmatust toime tulla konkreetse puudega 

lapsega. 

„Probleemid seal tekivadki isikute tasandil või kui see tugiisik ei ole sobinud või ei ole 

osanud oma tööd teha.“ LOV2 

 

• Enamasti tuleb tugiisikuteenuse saamiseks peredel pikalt oodata ja isegi kui teenuse 

vajadus on välja selgitatud või väga suur võib minna aega enne kui laps saab 

tugiisikuteenusele.  

„Et see oleks operatiivsemalt ja lihtsamalt kättesaadav.“ TJ 

 

• Ilma puude tuvastamiseta või keskmise puudega lapsele ei ole võimalik Tallinnas 

tugiisiku- või lapsehoiuteenus pakkuda, mis võib jätta vajaliku abita teenust vajavad 

lapsed. 

„Aga Tallinna linnalt mina ei ole saanud. Olen küsinud Sotsiaal- ja tervishoiuametilt, 

et ajutiselt või täpselt selle loo valguses, kes käitus nagu agressiivselt aga veel ei olnud 

puuet, et Tallinna linn, et maksame ajutiselt meie palka, aga me ei ole rahastust taha 

saanud.“ LOV2 

 

• Tänases tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse rahastamise skeemis ei ole välja toodud kohalike 

omavalitsuste rahalist panust teenuse pakkumisel, mis võimaldab kohalikel omavalitstel 

panustada väga vähe või mitte üldse.  

„Et tuleb see projektiraha ja tegelikult KOV-idel ei ole... KOV peab küll ka panustama, 

aga kuskil ei ole öeldud kui suur see KOV-i panus tegelikult olema peab.“ SOM 
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• Öise lapsehoiuteenuse puhul on tunnihind kõrgem ja seega teenusemaht väiksem, mistõttu 

just öist lapsehoiuteenust vajavad pered saavad väiksemas mahus teenust kui päevast 

lapsehoiuteenust vajavad pered.  

„Öötariif on kallim, et siis see raha saab kiiremini otsa“ LOV2 

• Suure hooldusvajadusega lapsed vajaksid lapsehoiuteenuse asemel eraldi teenust, mis 

kataks nende tegeliku teenusevajaduse ja oleks kokkuvõttes riigile ning kohalikele 

omavalitsustele ressursisäästlikum ja peredele mugavam.  

„Et tegelikult need kõige keerulisemad lapsed, et neil on seda eraldi teenust vaja, et see 

ei ole tegelikult lapsehoiuteenus.“ SOM 

 

• Tugiisikuteenus on  kohalike omavalitsuse üksustele peale ESF projekti lõppemist väga 

kulukas ja rahalised ressursid teenuse osutamiseks lähevad linnale väga suureks.  

„Kui on nagu 100% kõik vaja katta, et selleks valmis olla, et no numbrid lähevad päris 

kolossaalseks.“ TST 

 

• Tugiisikutele ja lapsehoidjatele on vanemate ja haridusasutuste poolt väga suured ootused, 

eriti arvestades, et nende palk on väike ja tugiisikutele osutavad nõudmised vähesed.  

„Ilmselt on ootused lapsehoidjale on suuremad, tegelt ka tugiisikule, kui reaalselt see 

töökoht nagu võimaldab pakkuda.“ SKA 

 

• Tugiisikuteenus on riigile ja kohalikele omavalitsustele väga kallis, kuid ei pruugi oma 

algset eesmärki täita ja  võib seetõttu olla lapsele ning perele väga väikese kasuteguriga. 

„Põhimõtteliselt kõige kallim teenus, aga ta kasutegur võib olla väga väike.“ SOM 

 

• Riigil ei ole võimalik tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse rahastamist üle võtta samas mahus 

nagu seda täna on võimalik ESF vahendite toel pakkuda.  

„Et sellises mahus teenuste rahastamine kindlasti ei jätku.“ SOM 

 

Mitmed intervjuudest selgunud probleemkohad tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel 

kattusid erinevate respondentide jutus ning üldiselt nähti tänaseid probleemkohti teenuse 

osutamisel sarnaselt. Peamised probleemkohad olid seotud raskustega sobivate tugiisikute- ja 

lapsehoidjate leidmisega, mida mõjutab ka väike palk ja käsundusleping ning mille tulemusena 

on eriti tugiisikuteenuse saamiseks tekkinud pikad järjekorrad. Tihti ei tee vanemad tugiisiku- 

ja lapsehoiuteenusel vahet ning tugiisikutele ja lapsehoidjatele on vanematel ja haridusasutusel 

suuremad ootused kui teenuse tegelik sisu võimaldaks arvata. Samuti toodi välja, et 
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tugiisikuteenus oma suurte mahtude poolest on kohaliku omavalitsuse üksusele ja riigile väga 

kallis teenus, mida tänaste mahtude juures ei ole võimalik riigil täielikult peale ESF projekti 

lõppu üle võtta.  

 

3.4.  Spetsialistide ettepanekud raske ja sügava puudega lastele 

suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasi arendamiseks 
 
1.  Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet on loonud puudega laste tugiteenuste vajaduse 

hindamiseks meeskonna. Ühe ettepanekuna toodi välja, et oleks mõistlik kui kõik puudega 

lastega seonduv hakkaks toimuma loodud meeskonna kaudu, sest vastasel juhul oleks Tallinnas 

loodud puudega laste vanematele tänasest veelgi killustatum süsteem.  

„Minu arvates on selles mõttes õudne, et nüüd on vanematel veel üks koht, kus nad käima 

peavad.../.../... Siis nemad peaksidki võtma kogu selle puuetega laste temaatika ja 

valdkonna endale./.../...Sealt majast [Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist] peaks 

pere saama suunamise kõigile teenustele – tugiisik, lapsehoid, hoiukodu, Termaki 

transport, kõik-kõik.“ LOV2 

 

2. Tugiisikuteenus haridussüsteemis võiks olla erand ja lisatuge vajavate laste vajadused võiksid 

olla kaetud haridussüsteemi tugiteenuste poolt. Vajadusel võib haridussüsteemis töötav 

abiõpetaja või õpetaja abi olla mõnele lapsele vahetunnis või peale koolipäeva olla tugiisik ja 

sellisel juhul tuleks teenuse rahastus nii haridus- kui ka sotsiaalvaldkonnast. Koolijärgsel ajal 

võiks olla tänasest enam rakendatud pikapäevarühma või muud sarnast teenust, mis vähendaks 

puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust koolijärgsel ajal.  

“Aga ma ütlen, et väga palju aitaks ka ära hoida nende sotsiaalteenuste vajadust näiteks 

koolis pikapäevarühma tekitamine või muude toetavate teenuste poolt” TST 

„Aga see peab olema erandite erand. Et kool peab või haridussüsteem tervikuna peab 

leidma lahenduse, et kui meil ütleb nagu PGS ütleb, et meil on kuni 17aastane 

koolikohustuslik või põhihariduse lõpetamiseni, kuidas ta saab oma kohustust täita, kui 

kool teda vastu ei võta.“ SKA 

„Abiõpetaja on siis näiteks vahetunnis mingi lapse tugiisik, et ta palk tulebki tegelikult 

nii haridusvaldkonnast kui ka sotsiaalvaldkonnast.“ SOM 

 

3. Tallinna linna piirmäär raske puudega lastele pakutava lapsehoiuteenuse piirmäär 408 eurot 

aastas võiks olla paindlikum või suurem.  

„Võib-olla see summa võiks ka suurem olla. Et kui me arvestame, et see on ikkagi 12 

kuu peale, et siis seda väga palju ei ole../.../... Et vahel ma olen mõelnud küll, et see oleks 

nagu lihtsam, kiirem ja paindlikum kui ma ise tean, mis rahade ulatuses mul on seda 

otsustust ja mänguruumi. “ LOV2 
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4. Riigi poolt võiks kohalikele omavalitsustele tulla täiendav tugi sügava puudega suure 

hooldusvajadusega lastele, kellega on ilmselt raskustes väiksemad kohalikud omavalitsused.  

„Tallinna linn on ikkagi rikas ja edukas omavalitsus, aga tõenäoliselt kui on pisemaid 

ja väiksemaid omavalitsusi, et sel juhul võiks küll jah olemas olla see võimalus, et riigilt 

küsida lisarahastust.“ LOV2 

 

5. Lapse abi- ja teenuste vajaduse komplekssem hindamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostöös, et leida lapse seisukohast parimad ja rahaliste 

ressursside osas mõistlikumad lahendused. Parem teenuste plaanimine kohaliku omavalitsuse 

tasandil võimaldab jätkata tugiisiku- ja lapsehoiuteenusega ka peale ESF projekti lõppu. Samuti 

on vajalik riigi tasandil haridus- ja sotsiaalministeeriumi suurem koostöö, et leida parimad 

praktikad. 

“Et siin tuleb nagu välja mõelda, et kuidas me neid lapsi siis ikkagi toetame, et need 

summad on juba päris üüratud, mis KOV-idele lähevad.” SOM 

„See on tihti nagu ka riigitasandi võib-olla, noh, probleemiks, et see koostöö ja see 

arusaam.“ TST 

„Ilmselt kõige arukam ja üldse ilmselt ikkagi ka ainukene nagu realistlik plaan on see, 

et kuna abivajadus ju jääb ja kohalikul oma valitsusel on see kohustus neid abi vajavaid 

inimesi ja peresid aidata, et siis nad vaatavadki oma teenuste sisse ja võib-olla seal 

kujundavad midagi ümber ja võib-olla senisest kriitilisemalt ka hindavad seda teenuse 

vajadust.“  HTM 

 

6. Toetada ja juhendada kohalikke omavalitsuse üksusi analüüsima ja kaardistama oma puudega 

laste arvu põhjal, milliseid teenuseid ja tuge nad võiksid vajada. Jätkuvalt on vajalik kohalike 

omavalitsuse üksuste toetamine tasandus- ja toetusfondi raske ja sügava puudega laste 

sotsiaalteenusteks mõeldud rahade kasutamisel. 

„Et praegu tuleks väga aktiivselt KOV-e selles suhtes nagu juhendada ja survestada, et 

nad saaksid aru, et see nende roll on, et nad hindaksid selles suhtes või nagu ka 

kaardistaksid oma laste teenuste vajadused ära.“ SOM 

„Samas kui vaadata seda, et palju eelmisel aastal neid, seda raske ja sügava puudega 

laste raha, toetusfondi raha järgi jäi, siis tegelikult ikkagi tekib jällegi küsimus, et nad 

ilmselt ikkagi ei planeeri piisavalt, et kui jäägid ikkagi jäävad.“ SOM 

 

7. Tugiisikute põhjalikum ettevalmistamine konkreetse lapse toetamiseks ja jätkuv toetamine 

kovisiooni, supervisiooni ja koolituste toel. Samuti tugiisikute toetamine vanemate ja 

rehabilitatsioonimeeskonna poolt, et puudega last parimal viisil toetada.  

„Ja neid tugiisikuid ikkagi põhjalikumalt ette valmistada, et ta enam-vähem teab, mis 

vajadused neil on.“ SOM 

„Pakkuda neile tuge ja kui on väga spetsiifilised lapsed, et siis võib-olla jah see koostöö 

vanemaga või mingi rehameeskonnaga.“ TST 
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8. Riiklikul tasandil suurem informeerimine plaanitavatest seadusemuudatustest või reformidest 

vähendamaks kohalike omavalitsuste hirmu ja suurendamaks valmisolekut muudatustega kaasa 

minna.  

„Ja ma saan aru, et riigil on siin ka omad reformid plaanis, et ma ei kujuta ette, mis siis 

saab./.../ see tuleks nagu ikkagi üheksa korda läbi planeerida, mitte see, et nagu, et teeme 

ära ja siis vaatame. Et siin on mõningad reforme ju näha, et mis on niimoodi kiirustades 

ja ülepeakaela tehtud.“ TST 

 

9. Lapsehoiuteenus või hooldusõe teenus terviseasutuste juures, et toetada suure 

hooldusvajadusega lapsi. 

„Et tegelikult peaks olema lapsehoid siis nö kas haiglate või raviasutuste juures või 

kasvõi mingisuguste taastusravikeskuste juures, kus peaks olema raviteenus ühendatud 

nagu lapsehoiuteenusega.“ SKA 

 

10. Luua kohaliku omavalitsuse põhine võrgustik või andmebaas ESF perioodil tugiisikuteenust 

osutanud isikutest, kes võiksid ka edaspidi teenust osutada.  

„ Võib-olla see on üks tee, kuidas edasi minna, et nagu luuagi seda võrgustikku või 

andmebaasi“ HTM 

 

11. Tugiisikute- ja lapsehoidjatele koolituste ja koovisioonide jätkamine. 

„Toetamiseks ka mingisuguseid koolitusi või koovisioone või et kuidagi nagu jõustada 

siis seda seltskonda, kes tänasel päeval seda nii olulist teenust osutab.“ HTM 

 

12. Täpsustada tugiisikutele osutatavaid nõudeid, et need oleksid võrdsemal tasemel 

lapsehoidjale esitatavate nõuetega, nt esmaabi nõue võiks olla laiendatud ka tugiisikutele.  

„Lapsega toimetav tugiisik võiks osata esmaabi osutada ja tal võiksid ka mingisugused 

nagu kraad kõrgemad nõudmised olla“ HTM 

„Võib-olla tuleks vaadata ka lapsehoiupuhul siis neid seadusest toodud aspekte üle, et 

need tugiisik ja need oleks enam-vähem võrdsel positsioonil.“ STS 

 

13. Teenusestandardite loomine ja järelevalve tagamine riiklikul tasandil kohalikele 

omavalitsustele, et tagada ühtne kvaliteet ning teenuse kättesaadavus Eesti erinevates 

piirkondades.  

„Aga lisaks sellele nagu rahalisele toele, et ilmselt, mis on ikkagi nagu riigi roll ka on, 

on üldse sellised nagu teenusestandardid ja ütleme, kas see järelevalve pool tegelikult, 

et need teenused oleksid võrdselt, kvaliteetselt, kättesaadavad siis kõikides 

piirkondades.“ HTM 
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14. Lapsevanem ei peaks olema oma lapse juhtumikorraldaja ja ta ei peaks ise teadma, mis 

teenuseid laps vajab, vaid teenuste vajadus peaks selguma koostöös kohaliku omavalitsuse 

töötajaga.   

„Vanem ei peaks olema ise juhtumikorraldaja, kes kõik õigusaktid läbi töötab ja täpselt 

teab.../.../ Et seda, seda ühte ust peaks ta teadma, et kuhu ta siis kõigepealt läheb ja sealt 

siis juba saaks koostöös välja selgitada, et mis sobilik teenus on.“ HTM 

 

15. Vajadus riiklikul tasandil üle vaadata puude taotlemine ja teenuste ning toetuste saamine 

puude tuvastamise otsuse alusel.  

“Et kas seda puuet sellisel kujul üldse vaja on, et uks peaks avanema ka ilma puudeta, 

kui sul tuge vaja on.” SOM 

 

16. Rakendada ESF projektist väljumise aega, mille jooksul hakkab riigi toetus raske ja sügava 

puudega laste lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse pakkumisel vähenema ja kohaliku omavalitsuse 

panus suurenema. Projektist väljumise aeg võiks olla vähemalt kaks aastat, mille jooksul on 

teenuse saamine tänasest kitsam.  

„Et riigi osa hakkab vähenema, omavalitsuse hakkab suurenema.“ STS 

„Minu ideaalpilt on ikkagi see, et see projekt peaks jätkuma, ta võiks olla nagu kaks 

aastat kindlasti otsa, kus oleks rohkem reglementeeritud see, kuskohas teenuseid saab, 

missugustel võimalustel saab.“ SKA 

 

17. Planeerida ette Tallinna linna tasandil raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse 

vajadust vaheaegadeks, et linnal oleks võimalik pakkuda piisavalt teenusekohti ja et vanemad 

ei peaks muretsema, kuidas katta koolivaheaegade aegne teenusevajadus. 

„On ju teada, et vaheaegadel on nii suur nõudlus sellele, et siis tuleb... Peab teadama 

ära mitu last vaheajal vajavad teenust.“ SKA 

 

18. Üle vaadata, mida on lasteaed või kool teinud, et last haridusasutuses toetada. 

„Ja pigem need ekstreemsed juhtumid on tõesti üksikud. Need on ja ülejäänud on pigem 

need, et kus me ise suudame koolis ebasoodsa keskkonna kaudu võimendada seda 

negatiivset olukorda.“ TJ 

 

19. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus võiks tulevikus olla ainult kohaliku omavalitsuse üksuse 

teenus ega oleks projektipõhine ning teenuse pakkumine paindlikumalt ilma kindlate 

summadeta.  

„Meie plaan, mõte ja tahtmine on see, et ta oleks ikkagi KOVi teenusena ühel hetkel, 

mitte projekti põhine.../.../... võib olla tõesti, mitte see, et kõik saavad ühe mütsiga, aga 

ongi erinevad... Erinev mingi tundide maht, palju keegi saab.“ TLV2 
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„Ehk siis kui KOV ise hindab ja jaotab, siis ei peaks olema midagi ette nähtud, vaid ongi 

vastavalt vajadusele need tunnid, sest praegu on nii, et osadel on üle ja osadel on 

puudu.“ TLV1 

 

20. Teenusepakkujate kohtumised võiksid toimuda ka peale ESF perioodi lõppu. 

„Seda võib olla ikkagi, see võiks ka jääda siis nagu riigi ülesandeks. Et kuidagi 

koondada või koguda neid inimesi, et igaüks oma mätta otsas ei istuks.“ TLV1 

 

 

Kokkuvõtvalt tõid intervjueeritavad välja väga palju erinevaid soovitusi raske ja sügava 

puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasi arendamiseks nii Tallinna linna kui ka riigi 

tasandil. Nii Tallinna linna kui ka riigi tasandil toodi välja vajadust tänasest paindlikuma ja 

vajadusepõhisema teenuse saamise järele. Olulise ja korduvalt intervjuudest läbi käinud 

ettepanekuna nähti teenuse vajaduse komplekssemat ja põhjalikumat hindamist ning 

tugiisikuteenuse saajate vähendamist kooli tugiteenuste kaudu ja perede toetamist teiste teenuste 

abil. Vajadust nähti ESF projektist väljumise aja järele, mil oleks võimalik teenuse saajate 

vajadust täpsustada, üle hinnata ja hakata kohaliku omavalitsuse üksuse panustamist tugiisiku- 

ja lapsehoiuteenuse pakkumisse suurendama ning riigi osalust vähendama.  

 

3.5.  Arutelu  
 
Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse vajadust, kättesaadavust ja probleeme teenuse osutamisel Tallinna linna näitel. 

Eesmärgist tulenevalt tõin tulemuste osas välja spetsialistide hinnangud raske ja sügava puudega 

lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse, kättesaadavuse ning probleemide 

kohta. Samuti tõin välja spetsialistide ettepanekud raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks. Alljärgnevas arutelus teen kokkuvõtte 

uurimistulemustest ja seon tulemused teoreetilises osas välja tooduga.  

 

Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt on puudega laste arv viimase kümne aasta jooksul 

peaaegu kahekordistunud ja on alles sellel aastal vaikselt vähenenud, samamoodi on pidevalt 

tõusnud nõudlus tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse järele (vt tabel 1 ja joonis 2). Ühe võimaliku 

puudega laste arvu suurenemise põhjusena on toodud asjaolu, et see võimaldab lastel pääseda 

neile vajalike teenuste (nt tugiisiku- ja lapsehoiuteenus) ja toetusteni (nt puudega lapse toetus) 

(Kallaste et al 2017). Tänagi eraldab riik tasandus- ja toetusfondi jaotuse kaudu kohalikele 
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omavalitsustele rahalisi vahendeid just raske ja sügava puudega laste arvu pealt ning ESF 

projekti kaudu on võimalik taotleda samuti tugiisiku- ja lapsehoiuteenust ainult suure 

hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele (Sotsiaalministeerium, 2014; 

Rahandusministeerium, 2019a). Samas ei keela sotsiaalhoolekande seadus tugiisiku- või 

lapsehoiuteenust kohaliku omavalitsuse üksuse oma vahenditest pakkumast puude tuvastamise 

otsuseta lapsele, kelle teenuse vajadus on KOV-i poolt ära hinnatud (RT I, 30.12.2015, 5; RT I, 

13.03.2019, 155).  

 

Enamik uurimuses osalenud spetsialiste ei pidanud siiski võimalikuks, et puude tuvastamine ja 

teenuste sidumine puude tuvastamisega täielikult ära kaoks, sest sellisel juhul läheks kohalike 

omavalitsuse üksustel teenuse vajaduse hindamine väga keeruliseks ja ilmselt ei tuleks 

omavalitsused sellega toime. Küll aga leiti, et tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamine 

ei peaks tingimata olema seotud puude raskusastme tuvastamisega ja süsteem võiks olla tänasest 

paindlikum.  ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport (Eesti Puuetega 

Inimeste Koda, 2018) toob välja, et keskmise puudega lastele ei ole täna teenused sageli üldse 

kättesaadavad. Uurimuses selgus samuti, et Tallinna linnas ei ole linnaosade töötajatel olnud 

võimalik keskmise puudega või puude tuvastamise otsuseta lapsi tugiisiku- või 

lapsehoiuteenusele suunata. Seega on potentsiaalselt tugiteenuseid vajanud lapsed ja pered 

jäänud ilma vajaliku abi ja teenuseta, samal ajal kui raske ja sügava puudega lapsed on saanud 

rohkem ja lihtsamini teenust isegi siis, kui tegelikku teenuse vajadust ei ole või kui tegelik 

teenuse vajadus ei ole nii suur. Eeltoodust tulenevalt võib küsimuse alla seada, kas sellisel juhul 

on olukord olnud vastavuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni seitsmenda 

artikliga, mis sätestab, et puuetega laste tegevustes tuleb esile seada lapse parimad huvid (RT 

II, 04.04.2012, 6). Arvestades, et Read, Clements, & Ruebain (2006) toovad välja, et puudega 

laste ja nende perede elus ei ole kõige keerulisem seotud alati lapse tervisekahjustusega, vaid 

hoopis sotsiaalselt ja poliitiliselt konstrueeritud faktoritega, tuleks puudega laste ja nende perede 

toetamiseks jätta tugiisiku- ja lapsehoiuteenusele suunamisse mingi paindlikus, mis võimaldab 

ka keskmise puudega või puude tuvastamise otsuseta lapsele teenust pakkuda kui kohaliku 

omavalitsuse üksuse töötaja on selle vajalikuks hinnanud.  

 

Lowry ja Shaw (2013) toovad välja, et puudega lastega ja nende peredega töötavad spetsialistid 

peavad koordineerima erinevate teenusepakkujate tööd ja hästi läbimõeldud lapse toetamise 
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plaan (ingl care plan) on võti interdistsiplinaarsele protsessile, mis toetab parimal viisil puudega 

lapse vajadusi. Lapse toetamise plaani aluseks on põhjalik last ja tema tervist puudutav 

dokumentatsioon, millele järgneb laialdane lapse ja pere hindamine (Burns & Kodadek, 2009). 

Uurimusest selgus, et spetsialistidel ei ole alati lihtne tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust 

hinnata, kusjuures keerulisemaks peeti tugiisikuteenuse vajaduse hindamist. Olulisena toodi 

välja, et teenuste vajaduse hindamiseks on vajalik kogu võrgustiku ja erinevate osapoolte 

arvamuse arvesse võtmine ja kaasamine. Samas leiti, et tõesti kogu võrgustikku kaasates võib 

teenuse vajaduse hindamine kujuneda väga aeganõudvaks ja vajab tänasest enam inimressurssi. 

Niisamuti leiti, et on vajadus täpsemalt ja komplekssemalt üle hinnata täna teenust saavate laste 

teenusevajadus. Võimalik, et komplekssem teenuse vajaduse hindamine hakkab Tallinnas 

leidma aset siis kui tööle asub viieliikmeline hindamismeeskond, kes kasutab hindamiseks 

Tallinna linna poolt sisse ostetud hindamisinstrumenti.  

 

Rasell & Iarskaia-Smirnova (2014) nendivad, et endistes Nõukogude Liidu riikides domineeris 

puude meditsiiniline mudel, millest tulenevalt domineeris tervise-, hariduse- ja 

hoolekandesüsteemis institutsionaliseerimine. Uurimuses osalenud rõhutavad, et tänane 

puudega laste olukord on varasemasega võrreldes oluliselt paremaks läinud, 

institutsionaliseerimise asemel on puudega lastel võimalik osaleda ühiskonnaelus ja kasvada 

oma peres. Seega võib järeldada, et Eesti iseseisvusega on liigutud puude meditsiiniliselt 

mudelilt üle enam sotsiaalsele puude mudelile, mille järgi ei ole puue midagi, mis inimesel 

lihtsalt on, vaid puue on midagi, mille tähendust mõjutab keskkond (Cameron, 2014; Grue, 

2015, 35-36). Siiski tõid uurimuses osalenud välja, et puudega laste suhtes esineb endiselt ka 

negatiivset suhtumist, haletsust ja mõistmatust teiste lapsevanemate poolt kui nende lapsega 

samas rühmas või klassis käib puudega laps. Viimast suhtumist võib seostada personaalse 

tragöödia mudeliga, mille järgi on tervisekahjustus märk ebaõnnest ja puue midagi, mis tuleb 

maha salata (Cameron, 2014, 117). Antud suhtumist ühiskonnas võib seostada ka uurimuses 

selgunud lapsevanemate murega, et puude negatiivse tähenduse tõttu ei soovinud vanemad 

lapsele puuet taotleda ka siis kui lapsed tegelikult vajasid ametlikku puude määramist tugiisiku- 

või lapsehoiuteenuse saamiseks.  

 

Vanemad, kelle lapsel on tuvastatud puue vajavad kindlasti toetust, mida võidakse pakkuda 

mitmel erineval moel. Emotsionaalne tugi ja informatsioon puude ning võimalike teenuste kohta 
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on vanematele väga oluliseks abiks. (Smith, Gartin, Murdick, Hilton, 2006, 206) Peamised 

probleemkohad teenuste osutamisel olid seotud raskustega sobivate tugiisikute- ja lapsehoidjate 

leidmisega, mida mõjutab ilmselt väike palk ja käsunduslepingu formaat töösuhtena, mille 

tulemusena on eriti tugiisikuteenuse saamiseks tekkinud pikad järjekorrad. Samuti toodi välja, 

et tugiisikuteenus oma suurte mahtude poolest on kohaliku omavalitsuse üksusele ja riigile väga 

kallis teenus, mida tänaste mahtude juures ei ole võimalik riigil täielikult peale ESF projekti 

lõppu üle võtta. Viimasest lähtudes on teenusevajaduse põhjalik ja kompleksne hindamine eriti 

oluline.  

 

Uurimusest selgus, et spetsialistide hinnangul on täna väga suur vajadus tugiisikuteenuse järele 

haridusasutuses, st lasteaias ja koolis. Samuti on tugiisikuteenuse järele suur vajadus 

rehabilitatsiooniteenustel või teraapiates käimisel, huviringides lapse toetamisel või peale 

koolipäeva kuni vanema kojutulekuni. Sarnase hinnangu andsid ka Sotsiaalministeeriumi 

tellitud uuringus (2017) lapsevanemad, kes tõid välja, et üle poolte puudega lastest vajavad 

kõrvalabi koolis või lasteaias, suhtlemisel, väljaspool kodu liikudes, vaba aja veetmisel või 

enese eest hoolitsemisel. Kanter (2012) toob välja, et puude uurimisala (ingl disability studies) 

paradigmas lähtutakse võimalusest süsteemi parandada selliselt, et see oleks kättesaadav ja 

kasutatav puudega inimestele, mitte ei keskendu sellele, kuidas parandada puudega inimest, et 

viimane sobiks juba eksisteerivasse süsteemi. Uurimusest selgus samuti, et kohati rakendatakse 

tugiisikuteenust olukorras, kus tegelik lapse abivajadus seisneb teda ümbritseva keskkonna 

kohandamises.  

 

Spetsialistid tõid välja, et tugiisikuteenuse vajadus on ka erikoolides ja erilasteaedades ning on 

juhtumeid, kus last keeldutakse kooli ilma tugiisikuta vastu võtmast. Seetõttu tõi üks 

intervjueeritutest välja vajaduse täpsemalt välja selgitada, mida on kool teinud, et puudega laps 

tuleks konkreetses haridusasutuses toime. Kaasamise (ingl inclusion) kontseptsiooni korral 

lähtuvad haridusasutused sellest, et õpilastel on individuaalsed erisused ja kool teeb kohandusi, 

et neile erisustele vastata. Muutuseid võidakse kaasamise korral teha koolide töös ja struktuuris, 

õppekavas, aga ka õpetajate suhtumises. Kaasamise korral peetakse kõige olulisemaks soovi 

kaasata kõiki õpilasi. Arvestades uurimusest selgunud suurt nõudlust tugiisikuteenuse järele 

haridusasutustes, võib oletada, et mitmetes lasteaedades ja koolides ei olda siiski valmis 

puudega lapsi kaasama, vaid pigem on tegemist integratsiooniga, mis püüab puudega lapsi 
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normaliseerida ja asetada juba olemasolevasse koolimudelisse. (Loreman, Deppeler, & Harvey, 

2010, 2-3) Uurimusest selgus ka asjaolu, et lapsehoiuteenust vajavad täna lapsed, kes on 

lasteaiaealised, kuid kellel ei ole sobivat lasteaiarühma. Uurimuses tuli välja, et 

sotsiaalvaldkonna spetsialistid näevad, et lapse haridusasutuses olemise ajal võiks katta 

lasteaed/kool oma tugipersonaliga (nt õpetaja abi, abiõpetaja) kõik puudega lapse vajadused 

ning tugiisikuteenus haridusasutuses võiks olla vaid erandjuhus. Uurimuses osalenud 

haridusvaldkonna spetsialistid olid üldiselt nõus, et lisatuge vajava lapse abivajadus võiks olla 

kaetud haridusasutuse poolt, kuid olid mures eelkõige rahalise võimekuse aga ka võimaliku 

inimressursi leidmise pärast. Samas tuli uurimusest korduvalt välja, et ka tugiisikuid on 

keeruline leida ja juba täna on teenusele järjekorrad, samas kooli tugipersonali puhul oleks 

võimalik laste teenuse vajadus katta paindlikumalt ja ilmselt kataks üks õpetaja abi ära mitme 

lapse lisaabivajaduse.  

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja variraport (2018) toob välja, et puudega lastele osutatav abi on 

täna jaotunud riigi ja omavalitsuse, hariduse, tervise ja sotsiaalvaldkonna vahel, mis põhjustab 

vanematele teabes orienteerumise keerukust, aja- ja energiakulu ning vajalikust abist ilma 

jäämist. Samuti toob raport välja, et ükski asutus ei tee terviklikku juhtumikorraldust. 

Uurimistulemused kinnitasid, et süsteemide vahel esineb endiselt killustatust, liigset 

bürokraatiat, vähest võrgustikutööd ning nö juhtumikorraldajate paljusust. Murekohana toodi 

välja asjaolu, et Tallinna linna puudega laste abivajaduse hindamiseks tööle rakenduv meeskond 

ei pruugi kõikides puudega lapse abi- ja teenusevajadust puudutavates valdkondades peret 

toetada ning sellisel juhul muutuks tänane süsteem Tallinna peredele veelgi keerulisemaks ja 

bürokraatlikumaks. Perekeskse toetuse (ingl family-centered care) eesmärk on aidata kaasa 

parimatele võimalikele tulemustele nii lapse kui ka tema pere vaatenurgast. Nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks peavad spetsialistid algatama teenuse saamise ja toetuse protsessi, mis rajaneb 

koostööle suunatud ja vastastikusel austusel ning avatud suhtlusel. (Batshaw, Roizen, & 

Lotrecchiano, 2012) Eriti tugevalt tõid uurimuses osalenus spetsialistid välja vajadust tõhustada 

sotsiaal- ja haridusvaldkonna vahelist koostööd, et leida nii lapse huvides parimad ja 

ressursisäästlikumad lahendused puudega lapse toetamisel. Uurimusest selgus, et täna 

tunnetavad nii sotsiaal- kui ka haridusvaldkonna spetsialistid nagu nemad panustaks rohkem 

puudega laste toimetulekusse haridusasutustes. Vähene koostöö kahe valdkonna vahel aga ei 



 66 

ole kooskõlas perekeskse lähenemisega teenustele, mis on kõige efektiivsem, ökonoomsem ja 

inimlikum viis töötada abi vajavate inimestega (Minuchin, Colapinto & Minuchin, 2006, 236). 

 

Lapsehoiuteenuse kättesaadavusega seoses tõid spetsialistid välja palju vähem probleeme kui 

tugiisikuteenusega seoses, kuigi Sotsiaalministeeriumi (Kallaste et al, 2017) tellitud uuringus 

tõid pooled lapsevanematest ka lapsehoiuteenusega seoses välja, et nad ei ole saanud teenust 

kas üldse või piisavas mahus. Vähemalt ESF projektist on ka lapsehoiuteenust pidevalt palju 

vähem kasutatud kui tugiisikuteenust (vt joonis 2), mis tähendab, et kohalikud omavalitsused ei 

ole nii palju lapsi lapsehoiuteenusele suunanud ja vanemad ei ole ka lapsehoiuteenust nii palju 

taotlenud. Üheks põhjuseks sellele võib olla uurimusest selgunud asjaolu, et tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenus on täna tihti omavahel segi aetud ning tugiisikuteenust on kergem taotleda, sest 

ta on laiemate kasutusvõimalustega ja tugiisikutele on väiksemad nõuded kui lapsehoidjatele.  

 

Sotsiaalministeeriumi (Kallaste et al, 2017) tellitud uuringus tõid pooled puudega laste vanemad 

välja, et nad ei ole saanud tugiisiku- ja lapsehoiuteenust kas üldse või ei ole saanud teenust 

piisavas mahus. Käesolevas uurimuses tõid spetsialistid välja mõned võimalikud põhjused, miks 

vanemad nii kogevad: lapsevanem võib alati lapse teenuse vajadust tegelikkusest suuremana 

hinnata; teenuste integreerituse tõttu ei pruugi vanemad lapse teenuse saamisest teadlikud olla 

(nt lapsehoiuteenuse saamine koolipäeva sees); tugiisikute ja lapsehoidjate puudus; hoolimata 

püüdlustest infot teenuste osas levitada ei jõua see kõigi abivajajateni; vanemate ootused 

teenustele on kõrgemad kui kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi võimekus lubab pakkuda; 

teenuste saamisega seotud asjaajamine on vanemate jaoks väsitav. 
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4. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 
Käesolev magistritöö on kirjutatud teemal „Raske ja sügava puudega lastele suunatud 

tugiteenused: teenuste vajadus, kättesaadavus ja probleemid teenuste osutamisel“. Tulenevalt 

raske ja sügava puudega laste arvu kasvust, suurest nõudlusest tugiisiku- ning lapsehoiuteenuse 

järele ja lähiaastatel toimuvatest muudatustest raske ning sügava puudega lastele suunatud 

tugiteenuste osutamisel, oli käesoleva magistritöö uurimisprobleemiks puudega lastele suunatud 

tugisüsteemi toimimine ja toetavate teenuste kättesaadavus. Uurimuse eesmärgiks oli 

analüüsida raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust, 

kättesaadavust ja probleeme teenuse osutamisel Tallinna linna näitel.  Eesmärgist lähtudes 

otsisin uurimuse kaudu vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 

1. Kuidas hindavad puudega laste tugisüsteemi kuuluvad spetsialistid raske ja sügava 

puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadust? 

2. Kuidas tagada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

kättesaadavus? 

3. Millised on probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel?  

4. Millised on puudega laste tugisüsteemi kuuluvate spetsialistide ettepanekud raske ja 

sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks? 

 

Uurimistöö teoreetiliseks aluseks oli puude erinevad käsitlused ja mudelid, puuetega laste 

õigused, perekeskne lähenemine teenuste osutamisel, kaasamise mõiste, Eesti seadusandlusest 

tulenev puude definitsioon ja tugiisiku- ning lapsehoiuteenuse kirjeldus ja pakkumine kohalike 

omavalitsuse üksuste ning riigi koostöös. Uurimistöö empiirilise osa jaoks viisin läbi kümme 

poolstruktureeritud individuaalintervjuud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisega seotud 

spetsialistidega nii Tallinna linna kui ka riigi tasandil. Intervjuud viisin läbi ajavahemikus 

1.aprill–14.aprill 2019. Intervjuud salvestasin diktofonile, transkribeerisin ja analüüsimiseks 

kasutasin temaatilist analüüsi.  

 

Uurimisandmete analüüsi kaudu selgusid vastused uurimisküsimustele ja olulisemad 

uurimistulemused on järgmised:  

• Tugiisikuteenus on väga vajalik teenus raske ja sügava puudega lastele, mida täna 

kasutatakse enim haridusasutuses lapse toetamisel, 



 68 

rehabilitatsiooniteenustel/teraapiates/huviringides käimisel ja peale kooli kuni vanema 

kojutulekuni. Suur vajadus seisneb tänasest põhjalikumalt ja komplekssemalt teenuse 

vajadust hinnata, sest teenust ei ole võimalik tulenevalt inim- ja raharessursi piiratusest 

praegusest väga palju suuremale hulgale lastele pakkuda. Samuti on tegu väga kalli 

teenusega, mida ei ole võimalik ESF projekti järgselt riigil ja kohalikel omavalitsustel 

tänases mahus üle võtta. Seetõttu peeti vajalikuks haridusasutustes tänasest enam 

tugimeetmeid rakendada ja leida vahendeid õpetaja abi või abiõpetajate palkamiseks. 

Sel viisil oleks võimalik puudega lapsi haridusasutuses tänasest paindlikumalt toetada, 

tagada teenuste parem kättesaadavus ja niisamuti oleks kooli ning seal last toetava 

töötaja mõttes selline lahendus parem. Raske või sügava puudega lapse abi- ja teenuse 

vajaduse hindamisel nähti vajadust tänasest rohkem pakkuda ka teisi last ja peret 

toetavaid teenuseid, nt kogemusnõustaja- või psühholoogiteenus. Viimane võiks toetada 

last ja peret terviklikumalt ning vähendada tänast tugiisikuteenust vajavate laste arvu.  

• Lapsehoiuteenuse vajadust peeti üldiselt väiksemaks ja teenust lihtsamini 

kättesaadavaks kui tugiisikuteenust. Lapsehoiuteenusega seoses toodi välja ka asjaolu, 

et teenuse osutamine on tugiisikuteenusest piiratum ja nõudmised lapsehoidjale on 

konkreetsemad ning teenuse vajadust on kergem hinnata. Lapsehoiuteenusega seoses 

peeti suurimaks probleemiks asjaolu, et teenust saavad lapsed, kes vajavad lapsehoidu 

tulenevalt oma vanusest, mitte puudest. Samuti toodi välja, et väga suures mahus vajavad 

täna lapsehoiuteenust suure hooldusvajadusega sügava puudega lapsed, kellele oleks 

ilmselt vajalik luua eraldi teenus. Vajadust nähti tänasest enam pikapäevarühma või muu 

sarnase teenuse ja kooli vaheaegade sisustamise järele, mis aitaks sisustada laste 

koolijärgset vaba aega ja võimaldaks mõistlikumalt katta tänast lapsehoiu- või 

tugiisikuteenuse vajadust.  

• Leiti, et puue kui teenustele suunamise kriteeriumit ei ole võimalik ära kaotada, sest 

sellisel juhul muutuks kohalike omavalitsuse üksuste töötajatel teenuse hindamine 

tänasest veelgi keerukamaks. Samas nõustuti, et süsteem peaks olema tänasest 

paindlikum ja võimaldama tugiisiku- ja lapsehoiuteenusele suunata ka ilma ametliku 

puude tuvastamise otsuseta või keskmise puudega lapsi, kelle puhul kohaliku 

omavalitsuse töötaja on teenuse vajaduse ära hinnanud.  

• Tugiisiku- ja lapsehoiuteenusega seotud peamised probleemkohad tulenesid raskustest 

sobivate tugiisikute- ja lapsehoidjate leidmisega, mida omakorda mõjutab ka väike palk 
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ja käsundusleping ning mille tulemusena on eriti tugiisikuteenuse saamiseks tekkinud 

pikad järjekorrad. Tihti ei tee vanemad tugiisiku- ja lapsehoiuteenusel vahet ning 

tugiisikutele ja lapsehoidjatele on vanematel ja haridusasutusel suuremad ootused kui 

teenuse tegelik sisu võimaldaks arvata. 

 

Tuginedes uurimistulemustele võib välja tuua järgmised ettepanekud Tallinna linnale ja 

Sotsiaalministeeriumile: 

• Tõhustada sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd, et leida puudega lapsele ja tema 

perele parim tugi ning teenused, sh rakendada tänasest enam lasteaedades ja koolides 

õpetaja abi ja abiõpetajat. 

• Hinnata puudega laste abi ja teenuse vajadust tänasest põhjalikumalt, komplekssemalt ja 

kriitilisemalt. Seejuures võiks Tallinnas kogu lapse puudest tuleneva vajaduse hinnata 

ära Sotsiaal- ja tervishoiuameti meeskond ja linnaosadele võiks jääda vaid lastekaitsega 

seonduv, et ei tekiks tänasest veelgi keerulisem süsteem.  

• Rakendada pärast 31.12.2020 ESF projektist väljumise aeg, mille jooksul on võimalik 

lasteaedades ja koolides suurendada tugipersonali ja ESF projekti meeskonnal on 

täiendavalt võimalik kohalikke omavalitsusi nõustada edasise teenuste pakkumise osas. 

Sel viisil oleks tagatud võimalikult sujuv üleminek tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse 

pakkumisele üksnes kohalike omavalitsuste poolt. Projektist väljumise ajal võiks 

projektist teenust saavate laste puhul olla kohaliku omavalitsuse panus teenuse 

pakkumisse kohustuslik.  

• Jätta alles tänane puude tuvastamise süsteem ja vähemalt osaline seotus tugiisiku- ning 

lapsehoiuteenuse pakkumisega.  

• Võimaldada Tallinnas pakkuda teenust ka keskmise puudega või puude tuvastamise 

otsuseta lastele, kelle teenuse vajadus on linnaosa poolt ära hinnatud. Võimaldada 

põhjendatud vajadusel pakkuda raske puudega lastele teenust suuremas mahus kui 408 

eurot aastas.  

• Kujundada riiklikult sobiv teenus suure hooldusvajadusega sügava puudega lastele. 

• Täpsustada tugiisikuteenuse nõudeid ja luua kutsestandard, et tugiisik oleks ametina 

tänasest enam väärtustatud ja tugiisiku roll oleks paremini mõistetav. 
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Uurimuses püstitatud eesmärk sai täidetud, uurimisküsimused leidsid vastuse ja uurimusest 

tulenevalt tegin ettepanekud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse edaspidiseks arendamiseks ning 

pakkumiseks.  
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LISA 1. Intervjuu kava  
 
I. Spetsialistide hinnangud raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse vajaduse kohta 

1.1. Milline on Teie hinnangul raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenuse vajadus? 

1.2. Milline on Teie hinnangul raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse vajadus?  

1.3. Millest Teie hinnangul puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadus tuleneb? 

1.4. Millistes olukordades, kohtades ja ajal Teie hinnangul kõige enam tugiisikuteenust 

vajatakse? 

1.5. Millistes olukordades, kohtades ja ajal Teie hinnangul kõige enam lapsehoiuteenust 

vajatakse? 

1.6. Kas neis kohtades oleks võimalik lapse abivajadust kuidagi teisiti kui tugiisiku- ja/või 

lapsehoiuteenusega katta? Kui jah, siis kuidas? 

1.7. Kui keeruliseks peate tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamist?  

1.8. Kuidas võiks tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamine toimuda? 

1.9. Kuidas Teie hinnangul ühiskonnas puuet nähakse? Kuidas Teie puuet mõistate? 

1.9.1. Kas tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajaduse hindamine ja pakkumine peaks olema seotud 

puude raskusastme tuvastamisega? 

1.9.2.  Mida peate veel vajalikuks seoses tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse vajadusega välja tuua? 

 

II. Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavuse tagamine raske ja sügava puudega 

lastele  

2.1. Millisel määral on Teie hinnangul tugiisiku- ja lapsehoiuteenust vajavate laste 

teenusevajadus kaetud? 

2.2. Millest on Teie hinnangul tingitud asjaolu, et 2017. aasta Sotsiaalministeeriumi uuringu 

järgi ei ole enam kui pooled tugiisiku- ja lapsehoiuteenust vajanutest teenuseid saanud üldse või 

piisavas mahus? 

2.3. Kuidas toetada neid peresid, kes on tugiisiku- ja lapsehoiuteenust vajanud, kuid ei ole 

teenust üldse või piisavas mahus saanud? 

2.4. Kuidas oleks võimalik tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavust parandada? 

2.5. Kes peaks korraldama ja tagama tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavuse? Milline roll 

on vanemal, KOVil, teenusepakkujal? 

2.6. Mida peate veel vajalikuks lisada seoses tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavusega? 

 

III. Probleemid tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel raske ja sügava puudega lastele 

3.1. Millised on põhilised probleemid raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse 

osutamisel? 

3.2. Millised on põhilised probleemid raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse 

osutamisel? 

3.3. Kuidas oleks võimalik tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel kogetavaid probleeme 

ennetada või lahendada? 

3.4. Kas teie hinnangul oleks vajalik või võimalik tugiisiku- ja lapsehoiuteenust pakkuda 

suuremale hulgale lastele kui praegu pakutakse? 

3.5. Mida peate veel vajalikuks lisada seoses tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamisel tekkivate 

probleemidega? 
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IV. Spetsialistide ettepanekud raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenuse edasiseks arendamiseks 

4.1. Millised on Teie ettepanekut raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiisikuteenuse 

edasi arendamiseks? 

4.2. Millised on Teie ettepanekud raske ja sügava puudega lastele suunatud lapsehoiuteenuse 

edasi arendamiseks? 

4.3. Kuidas võiks tugiisiku- ja lapsehoiuteenus olla korraldatud pärast ESF projekti lõppu?  

4.4. Kas kõikide raske ja sügava puudega laste tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse korraldamine 

peaks olema tulevikus KOVi korraldada? 
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