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SOTSIAALTÖÖTAJA TÖÖKOORMUS 
Arutame ootusi sotsiaaltöötajatele nii Eestis kui mujal 

maailmas, tutvustame häid näiteid sotsiaaltöö korraldusest. 
Kava ja registreerimise info Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 

kodulehel www.eswa.ee 

Info: Annika Rannamets, ESTA tegevjuht, 
tel 517 9710, e-post tegevjuht@eswa.ee 

Osale rahvusvahelises 
sotsiaaltöötajate 
vahetusprogrammis! 

CIF-Estonia võtab vastu taotlusi sotsiaaltöötajatelt 
või sellele lähedaste erialade spetsialistidelt, kes soovivad osaleda 
2016. aastal rahvusvahelistes vahetusprogrammides. 

Taotlusi saab esitada kuni 10. novembrini (kevadel-suvel 2016 
toimuvad programmid) või jooksvalt kaks nädalat enne korraldava 
CIF organisatsiooni seatud tähtaega (sügisel toimuvad programmid). 

Rahvusvahelised vahetusprogrammid pakuvad võimalust erialaseks 
ja kultuuriliseks enesetäienduseks. Praktiline ja teoreetiline teave 
on seotud võõrustajamaa sotsiaalse ja kultuurilise keskkonnaga. 
Osalelajale koostatakse tema erialaseid huve arvestades individuaalne 
praktika võõrustajamaa sotsiaaltööga seotud asutustes ja 
organisatsioonides. Kuna osalejaid on mitmest riigist, siis olulisel 
kohal on kultuurialane enesetäiendamine. Programmis osalemisega 
seotud kulud sõltuvad riigist. Majutuskulusid ei kaasne, sest elatakse 
peredes.

Lisainfot osalemise tingimuste kohta ja täpse nimekirja 
vahetusprogrammidest koos programmide toimumisaegade ja 
kandideerimise tähtaegadega leiad CIF-Estonia kodulehelt 
http://cifestonia.info



Lastekaitsetöötajate 
koolitusvajaduse 
analüüs

Laste ja perede arengukava 2012–2020 
üks strateegilisi eesmärke on tagada lapse 
õigused ja luua toimiv lastekaitsesüsteem, 
et väärtustada iga last ja tema arengut ning 
laste heaolu toetava keskkonna turvalisust . 
Arengukava näeb ette toetusskeeme ja super-
visiooni lastekaitsetöötajatele keeruliste 
juhtumite lahendamiseks ning viitab sellele, 
et juhtumikorralduse põhimõttel tehtavaks 
tööks vajab lastekaitsetöötaja ulatuslikke 
teadmisi ja oskusi . Seetõttu näeb 1 . jaanuaril 
2016 kehtima hakkav lastekaitseseadus ette 
lastekaitsetöötajatele võimaluse saada igal 
aastal tasuta täienduskoolitust . Koolitustel 
osalemine on vabatahtlik ja need on mõel-
dud praktikutele: kohalike omavalitsuste, 
maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti 
lastekaitsetöötajatele, sotsiaaltöötajatele 
ja muudele ametnikele, kes täidavad lapse 
õiguste ja heaolu tagamise ülesandeid . 
Täienduskoolituste sisu ja metoodika peab 
võimaldama rakendada koolitusel käsitletut 
praktikas, vahetada kogemusi kolleegidega 
ja saada koolitajatelt oma tööle tagasisidet . 

Hea tava on, et koolitaja parandab ja 
täiendab koolituskavu iga uue kursuse eel, 

kusjuures õppekava põhjalikum uuendamine 
võiks toimuda viie aasta möödudes selle koos-
tamisest . Kuna senine praktika on näidanud, 
et määrustele lisatud koolituskavad püsivad 
oma algsel kujul kauem, siis lastekaitsetöö-
tajate koolituskavade koostamisel otsustati 
järjepidevalt täpsustada vajadusi koolituste 
järele, mis toetaksid tööks vajalikke kompe-
tentse1 . Seetõttu on ka koolitusi reguleerivas 
ministri määruses märgitud mitte konkreetsed 
koolitusteemad, vaid kompetentsid, mida 
koolitused peaksid toetama . Tervise Arengu 
Instituut viis läbi juulist 2014 kuni maini 
2015 lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse 
analüüsi (2015)2, et välja selgitada, millistel 
teemadel lastekaitsetöötajad koolitusi vajavad .

Uuringu korraldus
Analüüsis vaagiti uue lastekaitseseaduse 
koostamisega seotud uuringutes ja doku-
mentides märgitud koolitusteemasid, viidi 
läbi ankeetküsitlus ja fookusgrupi intervjuud 
lastekaitsetöötajate seas ning küsiti ka vald-
konna ekspertide arvamusi .

Küsitluse tarvis koostati tervishoiu ja 
sotsiaaltöö kutsenõukogu poolt 2014 . aastal 

1 Kompetentsid on teadmised, oskused, hoiakud, isikuomadused jne või nende kogumid, mis on 
tööülesannete täitmise eelduseks ning väljenduvad tegevuses (Eraut 1996, Kutsekoda 2011) . 

2 Koolitusteemade kirjeldamisel, küsitluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning fookusgrupi intervjuude 
tulemuste tõlgendamisel ja kokkuvõtmisel osalesid Kati Valma (Tallinna Nõmme LOV), Karmen 
Toros (Tallinna Ülikool), Helika Saar (MTÜ Lastekaitse Liit), Anna Markina ja Merle Linno (Tartu 
Ülikool) ja Liana Rumvolt (Tervise Arengu Instituut) .

Liana Rumvolt 
Tervise Arengu Instituudi koolituskeskus
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kinnitatud sotsiaaltöötaja kutsestandardite 
(2014 a, 2014 b), rahvusvaheliste kompe-
tentsiraamistike ja valdkonna ekspertide 
soovituste põhjal loetelu 56 võimalikust 
täiendusõppe teemast, mille vajalikkust 
paluti lastekaitsetöötajatel hinnata . Teemad 
jagunesid suurematesse teemavaldkondadesse 
järgmiselt: lapse areng, klienditöö oskused, 
klienditöö eri olukordades, lapse ja pere heaolu 
hindamine, juhtumitöö ja juhtumiplaani 
koostamine, võrgustikutöö, ennetustöö, lapse 
õigused ja lastekaitse aluspõhimõtted, laste-
kaitse õiguslikud alused, administreerimine 
ja arendamine . Teemade loetelu koostamisel 
peeti silmas täienduskoolitusi, mistõttu need 
ei pruugi ühte langeda kõige nendega, mida 
õpetatakse sotsiaaltöö tasemeõppes . 

Ankeetküsitlus viidi läbi 2014 . aasta 
sügisel . Valimis olid kõik maavalitsuste ja 
kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad, 
sh sotsiaaltöötajad, kes täidavad lastekaitse-
töötaja ülesandeid . Küsimustik saadeti 324 
lastekaitse- ja sotsiaaltöötajale, kellest vastas 
44% (141); täies ulatuses täitis küsimustiku 
32% koguvalimist (105) . Koolitusvajaduse 
analüüsimisel arvestati ka osaliselt täidetud 
ankeete teemavaldkondadejärgi .

Küsitluse tulemusi täpsustati fookusgrupi 
intervjuudest saadud info põhjal, mis toi-
musid Pärnus, Narvas, Tallinnas ja Tartus . 
Fookusgruppides olid esindatud linnade, 
suuremate (sotsiaalosakonnaga) ja väiksemate 
valdade ning maavalitsuste lastekaitsetöötajad, 
kokku 24 lastekaitsetöötajat . 

Lastekaitsetöötajate 
hinnangud koolitusvajadusele
Lastekaitsetöö on oma olemuselt kompleksne 
ja seotud emotsionaalselt ning eetiliselt keeru-
liste juhtumitega (Merkuljeva ja Vesso 2013) . 

Selline töö nõuab kõrget kompetentsust . 
Seetõttu oli küsimustiku teemade loetelu 
põhjalik, ka fookusgrupis osalejad tõid välja 
palju küsimusi, mida soovitakse arutada 
koolitajate, kolleegide või koostööpartneritega . 

Suurem osa loetletud teemadest (35 tee-
mat 56st) hinnati suure koolitusvajadusega 
teemadeks: 65% või enam vastajaid pidas 
koolitusi antud teemadel vajalikuks . Kümme 
kõige suurema koolitusvajadusega teemat 
olid klienditöö oskuste, lastekaitse õiguslike 
aluste, lapse arengu ning lapse ja pere heaolu 
hindamise valdkonnast .

Ankeetküsitluse ja fookusgrupi intervjuude 
tulemusi analüüsiti teemavaldkondade kaupa . 
Alljärgnevalt mõned olulisemad tulemused1:

Lapse ja pere heaolu hindamise teemavald-
konnas peeti kõigi teemade koolitusvajadust 
suureks . Fookusgruppides tõsteti esile vaja-
dust õppida hindama lapse ja pere riske ja 
ressursse, hindamisvahendeid kasutama ning 
hindamistulemusi tõlgendama . 

Lapse arengu valdkonnas peeti tähtsaks 
erivajadusega laste teemat, mis näitab, et 
lapsevanemad ja õpetajad ootavad lastekaitse-
töötajalt järjest enam nõu erivajadustega laste 
kasvatamisel . Samuti peeti väga vajalikuks 
väärkoheldud laste ja nende abistamisvõima-
luste teemat, sealjuures nii väärkohtlemise 
äratundmist kui ka toetusvõimaluste leidmist 
lapsele ja perele . 

Klienditöö oskuste puhul hinnati kõige 
vajalikumaks eri vanuses ja seisundites lastega 
suhtlemise oskusi, aga ka tööd lahutavate või 
lahkuläinud vanematega . Selgus, et koostöö 
perega on oluline eeskätt keerulisemate juh-
tumite korral, nt probleemid perest eraldatud 
lapse päritoluperega, erilise kultuuri- või 
religioosse taustaga pered jm . 

Juhtumitöö ja juhtumiplaani koostamise 

3  Põhjalikumalt vt kokkuvõtet lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsist: https://intra .tai .ee/
images/prints/documents/144014866389_Lastekaitset66tajate_koolitusvajaduse_analyys_kokkuv6te .
pdf
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puhul selgus suur koolitusvajadus nendel 
teemadel, mis on seotud lapse esindami-
sega erinevates menetlustes (õppenõukogu, 
alaealiste komisjon, kriminaalmenetlus jm); 
seoses juhtumiplaani koostamisega lapse 
perest eraldamise ennetamiseks või lapse ja 
pere taasühinemiseks; lapsele sobiva asen-
dushoolduse vormi leidmiseks . 

Lastekaitse õiguslike aluste puhul hin-
nati ankeetküsitluses pea kõigi teemade 
koolitusvajadust suureks . Kõige suuremat 
vajadust tunti nende teemade käsitlemise 
järele, mis on seotud lastekaitsetöötaja õiguste 
ja kohustustega ja tulenevad seadustest; on 
seotud täitemenetlusega; kohtule arvamuste ja 
avalduste koostamisega; lapse huvide esinda-
misega menetlustes, sh kohtus . Viimasel ajal 
on ühed keerulisemad juhtumid olnud seotud 
lahutavate või lahkuläinud lapsevanemate 
hooldusõigusega . Seoses kohtumenetlusega 
tuli fookusgruppides ka jutuks, et sageli 
oleks lastekaitsetöötajatele vaja suuremat 
tuge juristilt . 

Ennetuse valdkonnas ilmnes, et fookus-
gruppides osalejad soovisid saada tervikpilti, 
mida ennetustöö endast üldse kujutab, sest 
ennetuseks ühtteist ehk tehakse, seda nii 
nimetamatagi, nt arendatakse teenuseid . 
Kogukonnatöö puhul leiti, et töö on seni 
olnud suuresti pigem juhtumipõhine ning 
hea oleks kogukonna ja koostööpartnerite 
suurem tugi . Leiti, et omavalitsuse juhtkond 
peaks mõistma kogukonna olemust ja olema 
valmis toetama laste ja perede heaolu oma 
kogukonnas .

Lastekaitsetöötajate hinnangud teema-
dele langesid suuresti kokku juba varem 
läbi viidud uuringutes ja lastekaitseseaduse 
koostamisega seotud dokumentides välja 
toodud koolitusvajadustega (vt nt Laste ja 
perede… 2011; MTÜ Lastekaitse Liit 2013, 
2014; PwC 2013; ESTA eetikakomitee 
2015; Riigikontroll 2013; Tartu Ülikool 

RAKE 2013) . Juhtumikorralduse puhul 
peeti väga vajalikuks käsitleda selle eri osi, 
nagu hindamist, juhtumiplaani koostamist, 
tööd peredega, sh kontakti loomist lapsega, 
oma tööle hinnangu andmist ja selle analüü-
simist . Teemasid, mis puudutasid koostööd 
teiste valdkondade spetsialistidega, hinnati 
keskmiselt (koolitust selles valdkonnas pidas 
vajalikuks 55–64% vastajatest) või vähem 
vajalikeks . Fookusgrupi intervjuudest selgus, 
et kasulik on koolitusel käsitleda võrgustiku 
osapoolte rolle ja ülesandeid . Omavalitsuseti 
toimub koostöö erinevalt ja kogemuste vahe-
tus suurendab teadlikkust võrgustikutöös 
kasutatavatest dokumentidest ning täpsustab 
osapoolte rolle, õigusi ja kohustusi .

Koolitusnõukogu 
ettepanekud
Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse 
analüüsi tulemusi arutati detsembrist 
2014 kuni maini 2015 Tervise Arengu 
Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõu-
kogu laiendatud koosolekutel, kus osalesid 
MTÜ Lastekaitse Liidu, Eesti Sotsiaaltöö 
Assotsiatsiooni, Tallinna Nõmme linnaosa 
valitsuse, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö ins-
tituudi, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste 
instituudi sotsiaaltöö õppetooli, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade 
Liidu, sotsiaalministeeriumi laste ja perede 
osakonna ning Sotsiaalkindlustusameti 
esindajad . Lisaks koolitusnõukogule kon-
sulteeriti asjatundjatega kitsamatel teema-
del, nt õiguslikud alused lastekaitsetöös, 
juhtumikorraldus ja heaolu hindamine, 
ennetus jm .

Nõukogu arvestas paljusid lastekaitse-
töötajatele huvi pakkuvaid teemasid ning 
põhjendas koolitusvajadust mõnel teemal, 
mida küsitluses osalejad pidasid vähem vaja-
likeks . Näiteks tuleb koolitusel käsitleda 
juhtumikorraldust, kuna juhtumiplaani 
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koostamine on uue lastekaitseseaduse järgi 
kohustuslik; kogukonnatöö on aga jälle oluline 
kompetents sotsiaaltöötaja kutsestandardis . 
Arutelude põhjal pani koolitusnõukogu 
paika teemad 80-tunnisele põhikoolitusele: 
lapse heaolu hindamine ja juhtumikorraldus, 
lastekaitse õiguslikud alused, koostöö laste 
ja peredega, ennetust ja kogukonnatööd 
puudutavad teemad . Põhikoolituse moodulid 
jagunevad kahe õppeaasta vahel – igal aastal 
pakutakse koolitust mahus 40 akadeemilist 
tundi . Neid võib läbida kas täies mahus või 
osaleda valikuliselt mõnedes moodulites . 
Teemadel, mida põhikoolitusel ei jõuta 

piisavas mahus käsitleda, nt väärkoheldud 
lapsed ja nende abistamine, lapse heaolu 
hindamisraamistik, piiriülesed juhtumid 
jm, soovitas koolitusnõukogu korraldada 
lisakoolitusi . 
Töö uute koolitusprogrammide etteval-
mistamiseks jätkub 2015 . aasta sügisel . 
Tervise Arengu Instituut tänab kõiki laste-
kaitse- ja sotsiaaltöötajaid, kes osalesid koo-
litusvajaduse analüüsi küsitluses – vastasid 
küsimustikule ja avaldasid oma arvamust 
fookusgrupi intervjuudes . Jagame küsitluse 
tulemusi ka koolitajatega, kes hakkavad 
õppetööd läbi viima .  
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Abiks sotsiaaltöötajale 
kutse taotlemisel

Sotsiaaltöötajatele kutse andmises on viimasel 
paaril aastal toimunud suured muutused: 
sotsiaalvaldkonnas sai kutse andjaks konkursi 
korras ESTA1 ning Tervishoiu ja Sotsiaaltöö 
Kutsenõukogu kinnitas sotsiaaltöötaja uued 
kutsestandardid2 . Uue kutseandmiskorra keh-
testamisega kaotasid kehtivuse ega ole enam 
taastõendatavad senised kutsed Sotsiaaltöötaja 
III, Sotsiaaltöötaja IV ja Sotsiaaltöötaja 
V . Uute kutsete, Sotsiaaltöötaja, tase 6 ja 
Sotsiaaltöötaja, tase 7 taotlemisel on vaja 
lisaks haridust tõendavatele jm dokumentidele 
esitada ka kirjalik eneseanalüüs ning osaleda 
vestlusel . 

Käesoleval kevadel taotlesid esimesed sot-
siaaltöötajad kutset uue korra alusel . Järgmine 
kutseandmisvoor on ESTA kodulehel3 juba 
välja kuulutatud ja toimub sel sügisel .

Meil on olnud võimalus osaleda kogu 
protsessis, alustades kahe aasta pikkusest 
tööst Kutsekoja juures sotsiaaltöötaja kut-
sestandardite koostamisel, sellele järgnes 
kutse andmise korra väljatöötamine ESTA 
kutsekomisjonis ning lõpuks olime mõlemad 
ka esimese hindamiskomisjoni liikmed . 

Esimeste kutsetaotlejate hindamise käigus 
tuli välja mitmeid kitsaskohti korralduses ja 
dokumentides, mida me ei osanud ette näha . 
Kutsekomisjon õpib nüüd tehtust ja püüab 
süsteemi täiustada . Samas näitas esimene 
hindamisvoor ka seda, et uued nõuded on 
sotsiaaltöötajatele paras pähkel . Seepärast 
otsustasime jagada nõuandeid, kuidas oma 
erialast asjatundlikkust hindamiskomisjonile 
paremini esitleda .

Miks on vaja kutset taotleda
Kutse taotlemine on tõsine ja kulukas ette-
võtmine ning sotsiaaltöötajal peab olema 
selleks selge motiiv . Miks siis üldse kutset 
taotleda? Kõige lihtsam põhjus on praktiline . 
Sotsiaalvaldkonna asutustes ja organisatsioo-
nides pööratakse järjest enam tähelepanu 
töötajate haridustasemele ja erialasele kom-
petentsusele . Mõnel erialal, näiteks lastekait-
ses on kutse omamise nõue juba seadusega 
kehtestatud . Kui korraldatakse konkursse 
sotsiaaltöötajate või sotsiaalasutuste juhtide 
ametikohtade täitmiseks, seatakse sageli tin-
gimuseks kutse omamine . Rahvusvahelistesse 

1 Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu 23 .05 .2013 otsusega nr 14 omistati ESTAle kutse andmise 
õigus, mis kehtib viis aastat .

2 Sotsiaaltöötaja, tase 6 ja Sotsiaaltöötaja, tase 7 kutsestandardid asuvad Kutsekoja kodulehel olevas 
kutseregistris http://www .kutsekoda .ee/et/kutseregister/kutsestandardid, andmed standardite 
vastuvõtmise ja kehtivuse kohta on standardite lõpus .

3 Teave sotsiaaltöötaja kutsete taotlemise kohta ja kõik vajalikud dokumendivormid asuvad  
http://www .eswa .ee/index .php?go=kutsed-st1

Marju Selg, Hille Velli-Vällik 
ESTA kutsekomisjoni liikmed
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arendusprojektidesse osalema kandideerivatelt 
sotsiaaltöötajailt eeldatakse kutset . Tänu 
Euroopa ühtsele kutsesüsteemile kehtivad 
Eestis saadud kutsetunnistused4 ka teistes 
EL liikmesriikides . Seega avardab kutse oma-
mine sotsiaaltöötaja võimalusi nii Eesti kui 
välismaa tööturul ja miks mitte ka erialaseid 
karjäärivõimalusi .

Aga milleks vajab kutset sotsiaaltöö-
taja, kes ei kavatse töökohta vahetada ega 
karjääriredelil edasi liikuda? Aruteludest 
praktikutega ja ka uurimustest on selgunud, 
et sageli pannakse sotsiaaltöötajaile kohustusi, 
milleks neil puudub erialane ettevalmistus 
või mis ei kuulugi sotsiaaltöösse . Eriti sageli 
juhtub seda väikestes maaomavalitsustes, 
kus kokkuhoiu nimel laotakse kõik teistest 
ülejäävad kohustused sotsiaaltöötaja turjale . 
Sellises olukorras suudab kutset omav töötaja 
ennast ja ka oma kolleege paremini kaitsta . 
Olles läbi teinud kutse taotlemise protseduuri, 
tundes põhjalikult kutsestandardit ja saades 
tuge kutsetunnistuselt, on töötaja teadlik 
oma eriala piiridest ning tal on julgust oma 
professionaalseid piire kaitsta . 

Kutse taotlemisel on ka laiem tähendus . 
Professioonide arengu uurijad5 on osutanud, 
et lisaks muude tingimuste täitmisele nagu 
õpetamine ülikoolis, erialaühingu, eeti-
kakoodeksi ja erialaajakirja olemasolu jms 
on tähtsal kohal ka avalikult tunnustatud 
kompetentsinõuded ja ainult kutsetunnis-
tusega töötajate pidamine tsunfti liikmeks . 
Seega mida tõsiseltvõetavam on kutse- 
andmise süsteem ja mida enam on kutse-
tunnistusega sotsiaaltöötajaid, seda autori-
teetsemaks muutub sotsiaaltöö professioon 
tervikuna . 

Kuidas kirjutada 
eneseanalüüsi
Kirjalik eneseanalüüs on kõige olulisem 
dokument, mille alusel hindamiskomis-
jon hindab kutse taotleja kompetentsust . 
Eneseanalüüsis selgitab sotsiaaltöötaja, mida 
ta kutsealaselt teeb, kuidas ta seda teeb ja miks 
ta just niimoodi teeb, näidates seeläbi oma 
erialast eneseväljendusoskust ning oskust 
siduda igapäevatööd ning väärtushoiakuid 
teoreetiliste ja kogemuslike teadmistega . 
Eneseanalüüsis kirjutatu on ka järgneva 
vestluse aluseks, kuid lisaks sellele arutle-
takse vestluse käigus ka erialastel teemadel 
laiemalt, näiteks sotsiaaltöö missiooni ja 
sotsiaaltöötaja rolli üle ühiskonnas . Mõlemad 
hindamisviisid on omavahel seotud ja nende 
mõte on hinnata nii kutse taotleja otseseid 
tööoskusi kui ka analüüsivõimet, erialast 
silmaringi ja professionaalset pühendumust .

Et sotsiaaltöötaja kutset saada, tuleb 
tõendada kõik kutsestandardis loetletud 
kohustuslikud kompetentsid ja vähemalt üks 
spetsialiseerumise kompetents . Eneseanalüüsi 
koostamiseks on vastava kutsestandardi 
(tase 6 või tase 7) alusel loodud kindel vorm, 
milles tuleb vajalikke kompetentse6 käsitleda 
tööosade7 ja tegevusnäitajate8 kaupa . Kõik 
tööosad ei pea tingimata saama positiivset 
hinnet, kuid iga kompetentsi hinne peab 
olema kokkuvõttes positiivne . See on nõnda, 
sest isegi sama ametinimetusega sotsiaaltöö-
tajate tööülesanded on sageli erinevad ning 
võimatu on koostada ideaalset standardit . 

Enne kui asute täitma eneseanalüüsi vormi, 
püüdke kujutleda oma tööd tervikuna ning 
näha selle seoseid kutsestandardis olevate 
kompetentside, tööosade ja tegevusnäitajatega . 

4 Kutsetunnistuste ingliskeelsed lisad on registris  
http://www .kutsekoda .ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad

5  Vt nt Abbott, Andrew (1988) . The System of Professions . An Essay on the Division of Expert Labor . 
Chicago, London: The University of Chicago Press .
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Eneseanalüüsi koostamine on lihtsam, huvi-
tavam ja ka kasulikum, kui näha selle laiemat 
mõtet . Eneseanalüüsi vorm on hea raamistik, 
mis aitab argipäevarutiinist välja astuda ja 
mõtiskleda oma töö ja iseenda üle selle töö 
tegijana, oma suhete üle abivajajate ja nende 
lähedastega, kolleegide, ülemuste ja alluvatega, 
koostööpartneritega ning kogukonna ja ühis-
konnaga, kuhu kuulume . Eneseanalüüs aitab 
eristada oma töös olulist ebaolulisest, saada 
selgust oma tugevates ja nõrkades külgedes 
ning näitab, mida on veel vaja õppida . Kõike 
kirja pannes võib sotsiaaltöötaja ühtäkki 
avastada, et „appi, kui palju ma teen!” See 
tõdemus aitab end kõrgemalt väärtustada 
ning rohkem ka enda vajadustele ja heaolule 
mõelda . 

Eneseanalüüsi koostamine on hea ette-
kääne arutleda kolleegidega asutuse praktika 
ja tööalaste suhete üle ning miks mitte ka 
muudatusi algatada . Hea olekski võtta kutse 
taotlemine ette koos kolleegiga kas oma 
asutusest või ka mujalt – omavahel arutades 
läheb eneseanalüüsi koostamine jõudsamini . 

Iga tööosa juures kirjutage oma tööst nii, 
nagu see argielus toimub . Tööosade juures 
loetletud tegevusnäitajad on pigem toeks ja 
annavad ideid oma töö erinevate tahkude 
väljatoomiseks . Hindamiskomisjon on tead-
lik, et iga viimast kui tegevusnäitajat ja kõiki 
tööosi ei saa täita ükski sotsiaaltöötaja . Nagu 
eespool mainitud, peab aga iga kompetents 
tervikuna saama positiivse hinde ja kui mõni 
tööosa on nõrgemini esitatud, olgu teised 
sedavõrd tugevamad . 

Tööosade valdamist on hea tõendada mõne 
iseloomuliku näitega, mille üle on huvitav ka 
vestluse käigus arutleda . Iga tööosa puhul 

selgitage, millistele teadmistele, oskustele 
ja väärtushoiakutele toetudes just niimoodi 
toimite . Kindlasti on vaja mainida meetodeid, 
mida oma töös kasutate . Teadmised ja oskused 
võivad pärineda väga erinevatest allikatest: 
 ◆ seadused, ametijuhendid, eetikakoodeks
 ◆ ülikoolis/kõrgkoolis õpitu – hea oleks 

mainida ka õppeaineid ja teemasid
 ◆ täienduskursustel õpitu
 ◆ uurimis- või arendusprojektis osaledes 

saadud uued teadmised ja kogemused
 ◆ iseseisvalt erialastest käsiraamatutest ja 

ajakirjadest loetu
 ◆ eriti kasulik on näidata oma kursisolekut 

ajakirjaga Sotsiaaltöö
 ◆ kogenud kolleegide ja ülemuse nõuanded
 ◆ enda ja/või kolleegide kogemustest, sh 

supervisioonil või kovisioonigrupis õpitu .

Lisaks kirjaliku allika, õppeaine või täiendus-
kursuse nimetamisele kirjutage lühidalt, mida 
väärtuslikku sellest oma töö jaoks õppisite . 
Allikatega ei maksa liialdada, peamine on 
näidata enda analüüsi- ja arutlusoskust . Mida 
aga kindlasti eneseanalüüsi koostamisel peab 
vältima, on hindamisstandardist lausete 
kopeerimine ja muu võõra teksti esitamine 
enda oma pähe . 

Mõne tööosa, näiteks juhtimise puhul võib 
algul tunduda, et sellega ma küll ei tegele . Sel 
juhul on üks võimalik lahendus kirjutada, 
millistest allikatest saaksite juhtimise kohta 
teadmisi ja oskusi puhuks, kui peaksite seda 
tegema hakkama . Heaks abimeheks on ajakiri 
Sotsiaaltöö, kus äsja ilmus Hans van Ewijki 
artikkel sotsiaaltöö juhtimise eripärast9 . Teine 
võimalus on kirjeldada ja analüüsida juhtimist 
oma asutuses või mujal, analüüsida oma 

6 Kompetents on erialases tegevuses väljenduv teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum .
7 Tööosa on terviklik tööülesannete grupp .
8 Tegevusnäitajad kirjeldavad tööalast käitumist, milles väljenduvad teadmised, oskused, hoiakud, 

iseseisvuse ja vastutuse ulatus ning töövahendid, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks .
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kogemusi juhitavana . Kindlasti osalete mingil 
moel juhtimisprotsessis, sh mõjutate finants-
ressursside planeerimist, arutate kolleegide ja 
juhiga oma tööülesandeid, teete ettepanekuid 
lisada mõni vajalik tegevus oma asutuse/valla/
linna arengukavasse, täiendada ametijuhen-
deid, luua paremaid töötingimusi . Tähtis 
on kompetents, seega sobivad ka väljaspool 
tööd saadud juhtimiskogemused: osalemine 
üliõpilaselu, korteriühistu, külaseltsi või muu 
vabatahtliku tegevuse juhtimises . Samuti on 
kiiduväärt aktiivne tegutsemine ESTA liik-
mena . Ka juhendamine ja tööalane toetamine 
ei pruugi olla otseseks ülesandeks, kuid need 
on sotsiaaltöös täiesti tavalised tegevused, 
ikka küsitakse üksteiselt nõu või palutakse 
selgitada, kuidas üht või teist asja paremini 
teha . Sellest olekski hea kirjutada . Ja igati 
kohane on iseenda tööstressi või läbipõlemise 
kogemuste analüüsimine ning kirjutamine 
supervisioonis või kovisioonis osalemisest, 
olgu siis kogemused positiivsed või mitte . 

Klientide abistamise ning spetsialistide 
omavahelise koostöö ja võrgustikutööga 
seotud tegevusnäitajaid tõendades tasub tuua 
näiteid õnnestumistest ning selgitada, mis 
aitas lahendusteni jõuda . Sama väärtuslik 
on ebaõnnestumiste ning nendeni viinud  
 

põhjuste või takistuste analüüs . Kindlasti 
on vaja lisada, mida neist näidetest õppisite . 
Hindamiskomisjon hindab kõrgelt ausat 
reflektsiooni . Sotsiaaltöö ei saa olla läbinisti 
positiivne ning oskus ebaõnnestumisi ja 
raskeid kogemusi analüüsida näitab töötaja 
kõrget professionaalsust . 

Parim on, kui kutse taotleja suudab näi-
data, et on omaks võtnud reflektiivpraktika 
põhimõtted, analüüsib pidevalt oma tööd ja 
arutleb kolleegidega, loeb iseseisvalt eriala-
kirjandust, osaleb aktiivselt koolitustel ja 
õpib kõigest sellest .

ESTA püüab omalt poolt teha kõik mis 
võimalik, et aidata sotsiaaltöötajail kutset 
taotleda . Selleks korraldatakse sotsiaaltöö-
tajatele kutse taotlemise alaseid koolitusi  
(4 tundi), kus kutsekomisjoni liikmed tutvus-
tavad uut kutsete omistamise korda ja mida 
sotsiaaltöötajal tuleb kutse saamiseks teha . 
Harjutatakse ka eneseanalüüsi koostamist . 
Sellised koolitused on toimunud Tartus ja 
Tallinnas ning ESTA ootab koolitussoove 
ka teistest piirkondadest . Kutse taotlemisega 
seotud küsimustele saab vastuse aadressil 
sotsiaaltootaja@eswa .ee .

Julget pealehakkamist kutse taotlemisel!

9 Sotsiaaltöö 1/2015, lk 70–72 . Paraku on selles artiklis keskastme juht ekslik tõlge, mõeldud on 
esmatasandi juhti (esmajuht), kes juhib otseseid töötegijaid ja kellele ei allu teisi juhte . Keskastme juht 
(keskjuht) on tipp- ja esmajuhtide vahendajaks, tema ülesanne on motiveerida ja aidata esmajuhte . 
(http://termin .eki .ee/mt/esterm/)
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Margit Väikmeri: 
„Iga väike samm 
on oluline!” 

„Ma olen kärsitu, väga kärsitu,” tunnistab kohe intervjuu 
alguses Jõelähtme vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootöö 
vanemspetsialist Margit Väikmeri, keda Eesti Sotsiaaltöö 
Assotsiatsioon tunnustas kevadel aasta lastekaitsetöötaja 
tiitliga. „Aga tänaseks ma tean, et mul on ka väga palju 
kannatlikkust,” – kümned tööaastad on aidatanud tal avastada 
uusi tahke ka iseendas. „See töö on mulle kätte näidanud, mis 
on elus tõelised väärtused.”

Rain Uusen*

FOTO: RAIN UUSEN
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Margit Väikmeri nõustab inimesi laste hool-
dusõigusega seotud küsimustes, teavitab 
puuetega laste peresid nende võimalustest, 
aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisiku-
teenust ja mitmesuguseid nõustamisteenuseid 
ning on ka alaealiste komisjoni sekretär .

„Ma võin kolleegidele tunduda väga püsi-
matuna”, võtab ta oma töökohustused ja 
asjaajamise kontoris kokku . „Kõike on vaja 
nüüd ja kohe, ruttu, mis me ootame!” Töös 
klientidega saab ta aga rakendada oma seni 
varjul olnud külge, kuna klienditöös on tema 
märksõnaks pigem rahu . „Anna talle aega, 
las ta mõtleb …”

Väikmeri sõnul puutub ta iga päev kokku 
inimeste omavaheliste suhete ja selliste küsi-
mustega nagu hingerahu ja tervis ning siin 
ei saa kedagi takka sundida ega kiirustada .

Juhtumikorraldaja, 
eemal lastest
„Lastekaitsetöötaja ei tööta ju lastega,” selgitab 
Margit Väikmeri ühe põhilise möödamõt-
lemise selles valdkonnas . „Lastega töötavad 
koostööpartnerid – lasteaiaõpetajad, logo-
peedid jt . Olen töötanud aastaid lastega, 
aga praegu [lastekaitsetöötajana – toim .] 
tunnen ma puudust tööst lastega,” selgitab 
ta oma töö argipäeva .

Ta on õppinud lasteaiaõpetajaks ja tööta-
nud kokku viis aastat selles ametis ning sama 
kaua eripedagoogina ja koolis sotsiaalpeda-
googina . „Praegu tegelen täiskasvanutega, 
et nad toetaksid lapsi .”

Lastekaitse- ja noorsootöö vanemspetsia-
listina on tema peamine ülesanne suunata 
lapsevanemaid, näidata neile kätte võimalusi, 
kuidas nad saaksid oma lastele keerulistes 
olukordades toeks olla .

„Lastekaitsetöötaja on juhtumikorraldaja 
perekondlikes elusituatsioonides . Kui perel 
on raskusi või probleeme lapsega, siis mina 
olen see nähtamatu, kes seob, paneb toe alla, 

ehitab sillad …” Väikmeri sõnul on uues laste-
kaitseseaduses küll kirjas, et lastekaitsetöötaja 
annab hinnangu lapse tervislikule, füüsilisele, 
kognitiivsele, vaimsele ja majanduslikule 
seisundile, kuid tegelikult teevad selle töö 
ära teised eksperdid .

Olla vajalik on hea 
tunne, aga …
Margit Väikmeri selgitab, et tihti on ta 
eeskostel lapsele ainsaks usaldusisikuks, kuigi 
oma töö sisult ta seda olla ei tohiks . „Nad ju 
klammerduvad minu külge, sest nende jaoks 
ma olengi sel hetkel pereliige, aga samas pean 
leidma kiiresti inimese, kes on lapse jaoks 
olemas 24 tundi ööpäevas, olgu selleks siis 
hooldus- või tugipere . Võib tekkida kiusatus 
panna lapsed endast sõltuma, aga seda rolli 
ei tohi lasta tekkida,” ütleb ta . 

Laps võib ju seda tahta ja isegi vajada, aga 
kutseetika nii käituda ei luba, ka poleks selline 
lahendus lapse parimates huvides . „Kuigi see 
on lastekaitsetöös just see osa, mis annab 
sulle hea tunde – olla vajalik, olla oodatud .”

Väikmeri sõnul kipuvad tema külge 
klammerduma ka puuetega laste vanemad . 
„Neile tundub, et olen pereliige, sest tekib 
nii suur usaldus, aga pean andma mõista, et 
olen siiski ametnik, mitte kõige tähtsam liige 
peres . Sest mis saab siis, kui mul on puhkus, 
olen haige või otsustan sootuks töölt ära 
minna?” arutleb ta . See on mõttekoht igale 
lastekaitsega, üldse inimestega töötavale 
ametnikule: kus läheb piir töökohustuse ja 
inimliku kaastunde vahel .

„Need piirid võivad kiiresti kaduda,” räägib 
ta oma kogemustele tuginedes . „Kui pere satub 
hätta, siis minul pole normeeritud tööaega 
ega puhkust, ma pean endale aru andma, et 
nii kaua, kuni seda tööd teen, pean olema 
alati kättesaadav ,” on Väikmeri resoluutne . 
„Ja kui ma enam ei jaksa, siis pean sellelt 
töölt lahkuma .”
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Eraelus sõber või 
juhtumikorraldaja?
„Minu lastel on kodus sõnavabadus,” ütleb 
kahe lapse ema Väikmeri . „Ei ole nii, et mina 
ütlen ja nii ongi, me siiski arutame . Tihtipeale 
on see keerulisem tee, aga ma näen, et lapsed 
suudavad ise otsustada ja mõelda,” kiidab ta 
oma laste mõistlikkust ja elutervet suhtumist .

„Nad ei ole ju ka teistsugust elu näinud,” 
ütleb ta kui pereema ja ametnik ühes isikus . 
„See on minu hobi ja minu töö . Olen korra 
vanema tütre käest küll kuulnud etteheidet, 
et „sul on ju kõigepealt teised ja siis mina”, 
aga see oli vaid korra tema puberteedieas, ja 
ka siis me arutasime seda temaga .”

Ta on õnnelik, et oma lapsed oskavad 
enda ümber teisi inimesi märgata ja nendega 
arvestada . „Muidu ju ikka öeldakse, et ega 
kingsepal pole kingi ja rätsepal riiet, aga mul 
on tõesti hea meel, et lastega on küll asjad 
ära korraldatud,” naerab ta muu jutu vahele .

Aga kõik see, mis jääb laste ja tööülesan-
nete vahele – sõbrad, tuttavad, kellel kõigil 
on sada häda varrukast võtta? „Viimastel 
aastatel, mil olen lastekaitsetööd teinud, 
olen kahandanud oma tutvusringkonda,” 
tunnistab Väikmeri . „Korraldan ja suhtlen 
nii palju, et paratamatult räägivad sõbrad ja 

lähikondsete pered mulle ka omavahelistest 
suhetest, ja et seda kõike veel lisaks enda peale 
võtta …,” jääb naine mõtlikuks .

„Kui keegi mu sõpradest räägib mulle oma 
probleemidest, püüan võtta endale sõbra, 
mitte juhtumikorraldaja rolli, kuigi nad seda 
[viimast] minult just ootavad . See on teinud 
mind pigem erakuks,” ütleb Väikmeri .

„Ja siis mõtlen, et võib-olla ma lihtsalt 
vananen ja tahangi võtta endale rohkem 
vaba aega . Püüan ka vältida suuri üritusi . 
Vaatamata sellele, et pean palju rääkima, 
oskan ma ka kuulata . Aga nüüd enam ei 
jaksa ,” tunnistab ta . Kui ta kaheksani õhtul 
on teinud juhtumikorraldaja tööd, siis vabal 
ajal ta seda enam teha ei soovi .

„Lastekaitsjana on minu töökohustus 
reageerida kriisisituatsioonis perede kõnedele, 
ka eratelefonile tulevatele . Ja siis ma ei mõtle 
kunagi, et ma enam ei jaksa .” 

Raha ei pane kedagi 
paremini töötama
„Läbipõlemise sümptomid ei teki mitte juhtu-
mitest ega klientidest, vaid enda kolleegidest 
ja tugivõrgustikust, sest keegi otsustab ikka 
ja jälle jätta kokkulepitud asjad tegemata või 
pole piisavalt professionaalne,” selgitab Margit 

„Facebook on oluline töövahend, kus jälgin 
perede ja laste, st minu klientide, tegemisi,” 
räägib Jõelähtme vallavalitsuse lastekaitse- ja 
noorsootöö vanemspetsialist Margit Väikmeri. 
„Vaatan ka kaasaegseid multifilme, tean kõiki 
kangelasi, see on meie töös väga oluline. 
Selleks et see kõik laste kasuks pöörata, peabki 
siis selle kõigega kursis olema .”

Kui Väikmeri vanem tütar hakkas arvutis 
palju aega veetma, palus ta end pigem sellesse 

kaasata, kui et hakata piiranguid seadma. „Nii 
mul tekkis võimalus teda suunata. Oma töös 
usaldan ka noorsoopolitsei kanaleid, usaldan 
nende koostööd koolide ja lasteaedadega.”

Väikmeri sõnul pooldab ta kaasaegsete 
tehnoloogiliste vahendite kasutamist koo-
litundides, aga seda arukalt. „Aga päriselu, 
laste tegevused ja mängud peavad jääma, sest 
vastasel juhul loomulik areng peatub ja tekivad 
hälbed,” selles on Margit Väikmeri veendunud.

Õppides praktikast: 
sotsiaalmeediast on saanud lastekaitsjatetöötaja tööriist
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Väikmeri karmi tegelikkust . „Inimene peab 
väga selgelt endale aru andma, kui temast 
sõltuvad teised inimesed, sest selles valdkonnas 
pole kusagil maailmas palju raha . Ja kõigi 
eelduste kohaselt ei hakkagi olema . See [töö] 
on pigem missioon, mille eest makstakse nii 
palju, et saad ära elatud . Ma ei tea ühtegi laste-
kaitsjat, kes teeks oma tööd ainult raha pärast” . 
Tema sõnul aitavad kõige paremini tööpingest 
vabaneda kohtumised teiste lastekaitsjatega, 
inimestega, kes on isiksustena ühte tüüpi, kel 
on sama töö ja arusaamad . „Meil käib grupis 
koos 3–5 inimest, leiame alati üksteise jaoks 
aega, et juhtumipõhised probleemid koos läbi 
arutada . Eestis on palju seksuaalset ja füüsilist 
väärkohtlemist, mille suhtes on vaja ühel 
hetkel kellegagi nõu pidada, erialaselt,” räägib 
Väikmeri pingete teadlikust maandamisest 
oma töös . „Sa ei jaga seda oma sõprade või 
pereliikmetega . Mul pole õigust tööd sellisel 
kujul koju kaasa võtta . Ka eneseabi mõttes 
mõistab sind kõige paremini ikkagi teine 
lastekaitsetöötaja .”

Tema sõnul peab lastele jääma ettekujutus 
ilusast maailmast . „Tihti tundub, et elan 
sellises maailmas, kus midagi ilusat nagu 
polekski – lähisuhtevägivald, lastele tehakse 
palju halba, laste juuresolekul tehakse palju 
halba . Seda näevad ja kuulevad lapsed nii 
ehk teisiti igalt poolt, ka meediast . Kuigi 
lapsed teavad, et selliseid asju juhtub, siis 
oma lastele räägin pigem ikkagi positiivsetest 
juhtumitest .”

Õnneks maailm muutub
Margit Väikmeri sõnul elame väga põneval 
ajal . „Maailm on muutunud, ka meeste roll . 
Sugude võrdõiguslikkusest, erinevusest ja 
võrdsusest ollakse teadlikumad”, kiidab ta . 
„Paljud mehed ei saanud tükk aega arugi, et 

võrdõiguslikkus kaitseb ka neid, et ka mehed 
võivad olla need, kes nad tahavad olla, mitte 
ei pea järgima matšo-mudelit .”

Maailm on Väikmeri sõnul muutunud ka 
selles, et paljusid nn naistetöid aitavad nüüd 
ära teha masinad . „See annab meestele roh-
kem võimalusi ja julgust lastest hoolida, olla 
kaasatud laste mängumaailma, mehed saavad 
enam tegutseda lastega koos, nendega koos 
süüa teha . Isa roll on pereelus suurenenud, 
ja see on hea .”

Ühiskonnas on Väikmeri sõnul aga aren-
guruumi veel küll ja küll . „Ikka veel ei arvesta 
paljud lapsevanemad lapse arengutasemega, 
mistõttu nad ei oska anda lapsele teatud 
olukordades otsustusõigust,” selgitab ta . „Ei 
lasta lapsel ise tegutseda . On kaks äärmust, 
ühed [lapsed], kes peavad kõike ise tegema, ja 
need lapsed, kes ei pea ise midagi tegema . No 
ja siis need maailmad ju põrkuvadki,” viitab 
lastekaitsja probleemidele lasteaedades ja 
koolides, ka koolikiusamisele . „Lapsevanemad 
ise oma suhtumise ja hinnangute andmisega 
tekitavad selliseid põrkumisi . Seetõttu peaks 
iga lapsevanem endale väga selgelt aru andma, 
mida kodus omavahel räägitakse, olgu selleks 
kas või pagulased, vaesus, hoolimatus .”

Väikmeri sõnul pole tema igapäevatöös ei 
täiesti õigeid ega valesid otsuseid . „Sa annadki 
endast parima . Iga väike samm on oluline . 
Olen kindlasti teinud ka vigu, aga julgen neid 
alati tunnistada . Mõnikord on mõni pisike 
nüanss jäänud märkamata, sest situatsioonid 
ja inimesed on erinevad . Mu lähedased on 
öelnud, et võib olla sa ei peaks oma vigadest 
nii palju rääkima, sest neid kasutatakse sinu 
vastu . Ja on ka kasutatud . Aga aasta lastekaitsja 
tiitel andis mulle enesekindlust juurde . Olen 
ehk võtnud ebaõnnestumisi liiga isiklikult . 
Nüüd ma ei kahtle enam nii palju .”  

* Rain Uusen on endine ajakirjanik ja toimetaja, kes on lõpetamas bakalaureuse taseme õpinguid 
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal spetsialiseerumisega lastekaitsele .
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Tugi rahvusvahelise 
kaitse saajatele Eestis

Selle aasta kevade ja suve emotsionaalseim, 
räägituim ja kirjutatuim teema on olnud 
pagulaste vastuvõtmisega seonduv . Seda het-
kest, kui Euroopa Komisjon avaldas 13 . mail 
rände tegevuskava, millega tehti ettepanekud 
Vahemere-äärsete riikide põgenikekriisi 
lahendamiseks . Enim tähelepanu said tehtud 
ettepanekutest liikmesriikidele seatud 
kvoodid ehk iga liikmesriigi nime taga oli 
number, kui palju põgenikke ta ümberpai-
gutamise kaudu Itaaliast ja Kreekast ning 
ümberasustamise kaudu kolmandates riiki-
des asuvatest pagulaslaagritest vastu võtma 
peab . Tunduvalt vähem said tähelepanu 
ettepanekud, mis puudutasid piirkontrolli, 
inimkaubanduse tõkestamist puudutavaid 
tegevusi jms . Eesti pidi esialgse kava põhjal 
ümberasustamise või ümberpaigutamise 
kaudu vastu võtma kahe aasta jooksul üle 
1000 inimese . 

Praeguseks, s .o augusti alguseks, pärast 
mitmeid kohtumisi, on otsustatud, et Eesti 
võtab kahe järgmise aasta jooksul vastu kõige 
enam 200 pagulast . Kindlalt on otsustatud 
150 inimese vastuvõtmine, sügise jooksul 
lisandub sellele veel 20–30 . 

Eesti senine kogemus 
pagulaste vastuvõtmisel
Eesti pagulasvaldkonna ajalugu ulatub 
tagasi 1997 . aastasse, kui Eesti ühines ÜRO 
Pagulasseisundi konventsiooni ja 31 . jaanuari 
1967 . aasta pagulasseisundi protokolliga ning 

jõustus pagulaste seadus . Sellest hetkest on 
Eesti pakkunud rahvusvahelist kaitset neile, 
kellel ei ole oma päritoluriiki võimalik tagasi 
pöörduda, sest põgenetakse sõja või mõne 
muu konflikti eest; neile, keda ähvardab 
päritoluriigis tagakiusamine rassi, usu, rah-
vuse, poliitiliste veendumuste või sotsiaalsesse 
gruppi kuulumise pärast; neile, keda ähvardab 
surmanuhtluse täideviimine või kohalda-
mine või piinamine või muu ebainimlike 
ja inimväärikust alandavate karistusviiside 
kasutamine olukorras, kui päritoluriik ei 
soovi või ei ole võimeline kaitset pakkuma .

Rahvusvahelise kaitse menetluse korral-
dust, rahvusvahelise kaitse andmist, rahvusva-
helise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse 
saajate vastuvõtu korraldust reguleerib 2006 . 
aastast kehtiv välismaalaste rahvusvahelise 
kaitse andmise seadus .

1997 . a alates on Eestilt varjupaika taot-
letud 757 korral . Varjupaigataotlejate arv on 
oluliselt kasvanud paaril viimasel aastal (vt 
joonis 1), kuid endiselt on Eestis esitatud var-
jupaigataotluste arv üks väiksemaid Euroopa 
Liidus . Rahvusvaheline kaitse on antud 
134 inimesele, see tähendab 15–20% Eestilt 
varjupaika palunud inimesele . Ülejäänud 
peavad kas ise Eestist lahkuma või saadetakse 
nad oma päritoluriiki tagasi . 

Kuigi esitatud varjupaigataotluste arv on 
väike, on päritoluriikide nimekiri pikk . 1997 . 
aastast on varjupaika taotlenud 56 riigi koda-
nikud . Kõige enam on varjupaigataotlejaid 

Triin Raag 
Peaspetsialist, sotsiaalministeerium
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olnud Afganistanist, Gruusiast, Süüriast, 
Ukrainast, Venemaalt . Keskmine varjupaiga-
taotleja on mees, vanuses 18–34 eluaastat (vt 
joonis 2) . See kinnitab fakti, et pika ja raske 
teekonna kodust kaugele jõuavad reeglina ette 
võtta noored mehed . Naised, lapsed ja eakad 
jäävad tavaliselt maha kas päritoluriiki või 
naaberriikide põgenikelaagritesse .

Eestis (nii siseriigis kui ka piiril) menet-
leb esitatud varjupaigataotlusi Politsei- ja 
Piirivalveamet . Ühe varjupaigataotluse 
menetlusaeg on kuni kuus kuud, mida võib 
põhjendatud juhtudel pikendada ühe aastani . 
Menetluse ajaks suunatakse taotlejad varjupai-
gataotlejate majutuskeskusesse . Juhtudel, kui 
varjupaigataotlejal on endal piisavalt raha või 
tema ülalpidamise tagab Eestis seaduslikult 
elav isik, võib Politsei- ja Piirivalveamet anda 
talle loa elamiseks väljaspool majutuskeskust . 
Samuti võib varjupaigataotleja paigutada 
elama väljapoole majutuskeksust turvalisuse 
huvides, nt kui tegemist on inimkaubanduse 
ohvriga .

Varjupaigataotlejate majutuskeskuseteenust 
pakub Hoolekandeteenused AS, kellega on 
sotsiaalministeeriumil sõlmitud teenuseo-
sutamiseks haldusleping . Praegu on Eestis 
üks majutuskeskus – Vao keskus –, kuid on 
selge, et varjupaigataotlejate arvu oluline kasv 
viimasel ajal on kaasa toonud vajaduse lähiajal 
veel ühe keskuse avamiseks . Veel ei ole teada, 

kus ja millise mahutavusega uus keskus saab 
olema, kuid on selge, et uue majutuskeskuse 
avamiseks on vajalik eelnev kokkulepe koha-
liku omavalitsuse ja kogukonnaga .

Keskuses viibimise ajal tagatakse varjupai-
gataotlejale majutus, makstakse toimetule-
kupiiri ulatuses rahalist toetust, varustatakse 
esmavajalike riietus- ja muude tarbeesemetega, 
samuti on olemas juurepääs tervishoiuteenu-
sele . Keskuses toimuvad eesti keele tunnid, 
viiakse läbi ühisüritusi, osaletakse avalikel 
üritustel . Varjupaigataotlejatel tekib õigus 
töötada kuus kuud pärast taotluse esitamist . 
Töötamisõigust kasutatakse aktiivselt – on 
mitmeid kohalikke ettevõtteid, kes pakuvad 
varjupaigataotlejatele tööd hooajatöödel, aga 
võimalusel ka pikemaks ajaks . Võimalus töö-
tada annab võimaluse olla aktiivne, omandada 
ja säilitada tööoskusi, tunda end väärtusta-
tuna . Samal ajal kui varjupaigataotleja töötab, 
katab ta ise kulutused riietele jms, samuti ei 
maksta talle rahalist toetust . 

Tugi rahvusvahelise 
kaitse saajale
Rahvusvahelise kaitse saajaid toetavad 
kohalikku omavalitsusse elama asumisel 
majutuskeskus ja tugiisikud . Esmalt püütakse 
koostöös leida sobiv elukoht, mille otsimisel 
arvestatakse töökoha leidmise võimalusi või 
juba olemasoleva töökoha asukohta, lastega 

Joonis 1.  Rahvusvahelise kaitse taotlejate arv aastatel 1997–2015
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perede puhul kooli- ja lasteaia asukohta jms . 
Arvesse võetakse ka rahvusvahelise kaitse 
saaja soove, kuid talle selgitatakse reaalseid 
valikuid ja võimalusi . Tavaliselt leitakse 
sobiv eluruum üüriturult, rahvusvahelise 
kaitse saajat toetakse üürisuhte alustamisega 
seotud tasude maksmisel ning vajadusel 
üüri tasumisel kuni kahe aasta vältel . Samal 
perioodil tagatakse võimalus õppida eesti 
keelt . Eesti keele õppimine ei ole praegu 
rahvusvahelise kaitse saajatele kohustuslik, 
kuid selle kohustuslikuks muutmise osas käib 
arutelu . Eesti keele õppimise vajalikkuses ei 
kahtle keegi, pigem on küsimus, kuidas seda 
toimivalt ja edukalt teha .

Vajadusel tagatakse rahvusvahelise kaitse 
saajale ka tõlketeenus, seda eelkõige ametiasu-
tustes, aga ka tervishoiuteenuse saamisel või 
haridusasutuses . Tõlketeenust on läbi aastate 
väga vähe kasutatud . Põhjuseid võib olla 
mitmeid: tõlketeenus ei ole alati kättesaadav, 
seda kas tõlgi puudumise, suure vahemaa või 
hinna tõttu, kuid vähese vajaduse tingib ka 
rahvusvahelise kaitse saajate (vahel vähene) 
inglise ja vene keele oskus ning kindlasti ka 
tugiisikute tugi asjaajamise juures .

Ümberasustamise ja 
ümberpaigutamise kaudu 
pagulaste vastuvõtmine
Nagu eespool juba öeldud, võtab Eesti 
järgmise kahe aasta jooksul vastu kuni 200 
pagulast, neist 160 ümberpaigutamise kaudu 
Itaaliast ja Kreekast ning 20 ümberasustamise 
kaudu kolmandates riikides asuvatest 
põgenikelaagritest . Kuna vastu võetakse 
inimesed, kellel on juba antud rahvusvaheline 
kaitse (neile laienevad kõik samad õigused ja 
kohustused, mis teistele alalistele elanikele), 
ei paigutata neid elama majutuskeskustesse, 
vaid neile leitakse elukohad Eesti erinevates 
piirkondades . Elukoha valikul peetakse silmas 
reaalseid töötamise, õppimise, kohanemise 
jm võimalusi . 

Selleks et tagada vastuvõetavate pagulaste 
võimalikult sujuv kohanemine, on Eesti väl-
jendanud soovi kaasa rääkida vastuvõetavate 
pagulaste valikul – eelistatud oleksid pered, 
samuti üksikvanemad koos lastega . Samuti ei 
saabu kõik ligi 200 inimest Eestisse ühel ajal . 
Esimesed inimesed saabuvad siis, kui oleme 
nende vastuvõtmiseks valmis, st olemas on 
eluruumid, lastel on võimalik minna kooli jms . 

Joonis 2.  Rahvusvahelise kaitse taotlejate jagunemine soo ja vanuse alusel (1997–2015)
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Olulisemad mõisted

Varjupaigataotleja – välismaalane, kes on esitanud varjupaigataotluse, mille suhtes ei ole Politsei- 
ja Piirivalveamet otsust teinud.
Rahvusvahelise kaitse saaja – välismaalane, kes on tunnistatud pagulaseks või täiendava kaitse 
saajaks ja kellele on antud teises riigis elamisluba.
Pagulane – inimene, kelle kaitsevajadus on tuvastatud. See tähendab, et tal on põhjendatud 
tagakiusukartus rassi, usu, rahvuse, ühiskondlikku rühmitusse kuulumise või poliitilise meelsuse 
alusel ning talle on antud kaitse 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni alusel.
Täiendava kaitse saaja – välismaalane, kes ei kvalifitseeru pagulaseks, kuid kelle väljasaatmine 
või kodumaale tagasisaatmine võib talle kaasa tuua tõsise ohu (näiteks surmanuhtlus, piinamine, 
muu ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine ja karistamine, rahvusvaheline või riigisisene 
relvakonflikt).
Ümberasustamine (ingl resettlement) – puudutab inimesi, kelle ÜRO on pagulasteks tunnistatud, 
aga kes ei ole veel Euroopa Liitu jõudnud.
Ümberpaigutamine (ingl relocation) – puudutab inimesi, kes juba on Euroopa Liidus (Itaalias 
või Kreekas).

Kuni 200 inimese vastuvõtmine ei ole 
meile kindlasti midagi üle jõu käivat . Näiteks 
elab ühes korrusmajas sageli enam kui 200 
inimest . Kahe järgmise aasta jooksul Eestisse 
vastuvõetavad inimesed asuvad elama Eesti 
erinevatesse piirkondadesse, nad muutuvad 
üsna kiiresti üheks osaks meie tavapärasest 
ühiskonnast .  

Lingid:
 ◆ www .valitsus .ee/pagulased
 ◆ www .unhcr .org
 ◆ www .iom .ee
 ◆ www .jmk .ee
 ◆ www .pagulasabi .ee
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Muljeid Euroopa 
Sotsiaaltöö Koolide 
Assotsiatsiooni 
Milano konverentsilt

Reeli Sirotkina
Lektor, Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool

Euroopa Sotsiaaltöö Koolide Assotsiatsiooni 
(ingl European Association of Schools of Social 
Work, EASSW) konverentsi peeti sel aastal 
29 . juunist kuni 2 . juulini Milanos teemal 
sotsiaaltöö haridus 2025 . aastal . Kuluaarides 
vesteldi lisaks konverentsi teemadele ka Kreeka 
kriisist ja Ukraina sõjast ning uute EASSW 
komitee liikmete valimisest . Jagan artiklis 
oma isiklikke muljeid neljast intensiivsest 
konverentsipäevast . 

Konverentsi korraldajate seas olid lisaks 
Euroopa Sotsiaaltöö Koolide Assotsiatsioonile 
ka Itaalia Sotsiaaltöö Õpetajate Assotsiatsioon, 
ühendus PowerUs, mis on sotsiaaltööd 
õpetavate koolide ja teenusekasutajate 
ühenduste esindajate võrgustik Rootsis ja 
Suurbritannias ning Bicocca Ülikool Milanos . 
Sotsiaaltöö õpe pole Itaalias nii iseseisev 
nagu Põhjamaades või Suurbritannias, kuid 
Bicocca Ülikoolis on siiski sotsioloogia ja 
sotsiaaluuringute osakonnas eraldi sotsiaaltöö 
professorid . Omamoodi meeldiva aura lõi see, 
et kõigil soovijatel oli konverentsil võimalus 
mõtteid vahetada selliste tuntud sotsiaal-
töö teoreetikutega nagu Lena Dominelli 
ja Annamaria Campanini . Viimane on ka 
Bicocca Ülikooli üks sotsiaaltöö professoreid . 

Mida täpsemalt 
konverentsil räägiti? 
Peamised teemad olid uued ja vanad 
õpetamismeetodid, ratsionaalne versus 
emotsionaalne sotsiaaltöötaja, rahvusvahelis-
tumise mõju sotsiaaltöö õppele ja õpetamisele, 
sotsiaaltöö uurimuse kasutamine õppekavas 
ning praktika korraldus . Kindlasti oodati palju 
juhtivatelt kõnelejatelt, kelleks olid konverentsi 
alguses Jan Fook Leedsi Trinity Ülikoolist ja 
Margaretha Wohlström ÜRO juures tegutse-
vast riskide vähendamise üksusest . Jan Fooki 
loeng refleksiivsest praktikast oli konverentsil 
osalenud õpejõududele tuttaval teemal, pigem 
oleks see huvi pakkunud õppijatele, viimaseid 
oli aga konverentsil väga vähe . ÜRO esindaja 
ettekandega kaasnes publiku arutelu selle 
üle, miks ei tehta erinevate katastroofide 
ja kriiside haldamisel piisavalt koostööd 
sotsiaaltöötajatega . 

Töötubades käsitleti mitmeid teema-
sid ning tuleb mainida, et alati polnudki 
professorite ettekanded huvitavamad alles 
õppejõu tööd alustavate sotsiaaltöö magistrite 
omadest . Mitu ettekannet olid sotsiaaltöö-
taja emotsioonide ref lekteerimisest ning 
sellest, kuidas seda teadlikult teha . Louise 
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O’Connor Londoni South Bank Ülikoolist 
kirjeldas põnevalt, milleks üldse on vaja lisaks 
tegevusele reflekteerida ka emotsioone, sellele 
tuleks ka sotsiaaltöö õppes enam tähelepanu 
pöörata . Emotsionaalselt tuim sotsiaaltöötaja 
võib mõjuda klienditöös eemaletõukavana, 
sotsiaaltöötaja peaks julgema oma emotsioone 
rohkem väljendada . Sellele, kuivõrd pöörata 
tähelepanu emotsioonide peegeldamisele, 
peaks mõtlema iga õppejõud juba oma aine 
kavandamisel .

Kolleegid Vilniuse Ülikoolist on teinud 
kvantitatiivse uuringu sotsiaaltöötaja iden-
titeedi kujunemisest ja enesehinnangust 
ning jälgivad uuringu tulemustele tuginedes 
sotsiaaltöö professiooni arengut . Nende 
ettekanne tekitas mitme riigi esindajas huvi 
sarnane uurimus läbi viia, sest küsimustik on 
juba piloteeritud ning andnud häid tulemusi . 

EASSW juhtkomitee tööst
30 . juunil toimusid üldassambleel uue presi-
dendi, asepresidendi, sekretäri ja laekahoidja 
valimised . Samuti valiti viis uut komitee 
liiget . Üldassamblee ehk hääleõigusliku 
liikmeskonna moodustavad kõigi EASSWsse 
kuuluvate kõrgkoolide esindajad . Uueks 
presidendiks valiti Nino Žganec Zagrebi 
Ülikoolist . Pärast valimisi lõppes ka Eesti 
esindaja Marju Medari mandaat juhtkomitees, 
kes oli teinud eelmisel perioodil tublit tööd 
projektide koordineerijana . 

Ja veel kuluaaridest ehk kas 
sotsiaaltöötaja on ka poliitik
EASSW juhtkomitee arutles ka Ukraina ja 
Kreeka sündmusi ning EASSW töös ilmnes 
samuti Euroopa lõhestatus . EASSW tegi pöör-
dumise, avaldades toetust Kreekas toimuva 
suhtes ja taunides kärpeid, mida riik peab 
tegema . Toetuse avaldus oli mõistetav arves-
tades konverentsi toimumiskohta . Ukraina  
sõja suhtes aga avaldust konverentsi jooksul ei 

tehtud, EASSW seisukoht Ukrainas toimuva 
kohta avaldati organisatsiooni kodulehel 
konverentsi järel . Ukraina sündmuste kohta 
esitas küsimuse Kanada kõrgkooli üliõpilane, 
päritolult ukrainlane, küsides konverentsi 
peaesinejatelt Iain Fergusonilt ja Walter 
Lorenzilt otse, miks ei räägita midagi Ukrainas 
toimuvast . Vastusest oli tunda ebamäärasust, 
mille põhjust võib otsida eelkõige vähesest 
teadlikkusest . Paljudel kolleegidel puudus 
info Ukrainas toimuva kohta . 

Uute mõtetega Pariisi
Milanos toimunud konverentsi eesmärk 
polnud panna ülikoole kohe teistsuguseid 
õpetamismeetodeid rakendama või uusi 
lähenemisi omaks võtma, pigem ergutas see 
arutlema ja andis häid ideid, kuidas koju tagasi 
jõudes kolleegidega tõhusamalt koos töötada 
ning õppetööd korraldada nii, et üliõpilastel 
oleks kõrgkoolist saadud teadmistest ka 
kümne aasta pärast kasu . 

Konverentsi lõpus pidas Bozeni Ülikooli 
professor Walter Lorenz kokkuvõtva ette-
kande, mis lõi visiooni 2025 . aasta sotsiaaltöö 
haridusest . Ta väljendas lootust, et sotsiaal-
töötajad nii praegu kui tulevikus väldivad 
ühiskonna lõhestamist . Kogu vastutust ei saa 
ainult indiviidile panna, samuti ei saa oodata, 
et kõigi sotsiaalsete probleemide lahendamine 
oleks vaid riigi ülesanne . Siinkohal ütles ta ka 
Eesti jaoks midagi väga olulist – kogukonna 
abi pole kõigi probleemide lahenduseks . 
Lorenz rõhutas, et sotsiaaltöö haridus peab 
olema laiapõhjaline ja ei tohi keskenduda 
suundadele, mis jõuavad kõrgkoolidesse 
poliitikadokumentidest . Kõrgkooli õppejõud 
peavad eelkõige õpetama mõtlema ning andma 
sotsiaaltöötajatele vahendid, et nad saaks iga-
päevaseid olukordi mitmekülgselt lahendada . 
Lorenz julgustas sotsiaaltöötajaid mõtlema 
sotsiaaltööle kui erialale teiste väärikate 
professioonide kõrval . 
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