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Vägivalda tugikeskustes ei tohi aktsepteerida 

Reedene Eesti Päevaleht kirjutab juhtumist, kus tugikeskuse sotsiaaltöötaja pöördus hoolealuse 
vägivalla pärast politseisse. Selline praktika on Eestis ebatavaline, kuid põhjendatud juhul, kui 
vägivallajuhtumid on korduvad või töötaja on saanud kehavigastuse ning sotsiaaltöötajad ei saa 
hoolealusega enam  antud hoolekandeteenuse raames  aktsepteeritud töövõtetega hakkama.  

Õigeaegne politsei või ka teiste erialade spetsialistide kaasamine on osa sotsiaaltöötaja 
professionaalsetest ametioskustest.  Kuna antud juhtumis süüdistavad mõlemad osapooled 
teineteist vägivallas, on politseisse pöördumine parim võimalus tõe väljaselgitamiseks. 
Politseisse pöördumine ei tähenda automaatselt kliendi paigutamist kinnisesse asutusse.  Viimast 
saab otsustada vaid kohus ja seda tehakse vaid äärmisel juhul, kui mitte mingid muud meetmed 
ei aita. 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse liikme Mart-Peeter Erssi sõnul tuleb igasugune 
vägivald hukka mõista. „Ei ole vahet, kes kelle suhtes vägivaldne on olnud, vägivalda ei tohi 
mingil juhul tolereerida. Ma olen kindel, et politseisse pöördumine on ka antud juhul mõistlik. 
Esiteks selgitaks politsei välja, kes kelle kallal vägivalda kasutas, teiseks annaks kõikidele 
osapooltele selge signaali, et vägivalla kasutamine on kategooriliselt keelatud ükskõik kelle 
suhtes,“ selgitas Erss. 

Sotsiaaltöö valdkonnas on vägivald väga tundlik teema. Paljud kliendid on võimetud ennast 
vägivalla eest kaitsma ega oska abi otsida. Mentaalse erivajadusega kliendid ei ole keskmiselt 
vägivaldsemad, kui teised inimesed, kuid oma puude tõttu ei suuda nad vahel oma tegusid 

juhtida ega mõista nende tagajärgi.  Kõikide osapoolte turvalisuse tagamiseks peavad koostööd 
tegema nii sotsiaaltöötajad, patsientide lähedased, meditsiinitöötajad kui ka riigivõimu esindajad. 
Oluline on leida igale kliendile sobiv teenus ning  kõigil võrgustiku liikmetel saavutada üksmeel 
ja kinni pidada kokkulepitust. 

Seni traagilisim sotsiaaltööga seotud vägivallajuhtum leidis aset 2006. aasta 11. septembril, kui 
hiljem süüdimatuks tunnistatud mees sisenes Haabersti linnaosa valitsusse ja 
tappis  linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.   

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon juhib ajakirjanike tähelepanu tõsiasjale, et tugikeskused on 
sarnaselt haiglatele olukorras, kus klient ja tema lähedased võivad teenusepakkuja kohta väita 
kõike, kuid keskusel keelab isikuandmete kaitse seadus konkreetse juhtumiga seotud info 
avaldamise. Samuti takistab kliendi kohta käivate andmete avalikkusega jagamist sotsiaaltöö 
ametieetika.   
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