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UURIMISTEEMAD TUDENGITELE 

Koostas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, 2017-2018 

Teema Uurimisküsimused / selgitused teema kohta Teema esitaja / kontaktisik 

2018. aastal esitatud teemad   

Alaealiste narkootikumide 
tarvitamisharjumused – kogemused 
Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Brit.Peterson@raad.tartu.ee  

Alaealistele sõltuvusainete 
tarvitajatele (ka kuritarvitajatele) 
suunatud ennetus- ning 
sekkumisprogrammid Eestis 

 Lisainfo: 
Brit.Peterson@raad.tartu.ee  

Arusaam laste hospiitsteenusest, 
selle vajadus ning valmisolek 
teenuse kasutamiseks Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Üldhooldusteenuse tänapäev ja 
tuleviku väljavaated ning teenuse 
koordineerimine 

Üldhooldusteenuse koordinaator. Teenuse vajadus Eestis ja 
maakondades. Üldhooldusteenuse sisu ja selle erinevused.  
Kuidas panna toimima infovahetus? Kuidas teha järjekorrad 
läbipaistvaks? Milline on nõudlus ja pakkumine? 
Sotsiaalministeerium küll kogub andmeid teenuse kohtade kohta, aga ei 
tea tegelikku nõudlust. Maavalitsused kogusid ka varasemalt teavet 
üldhoolduse kohta, aga nüüd korraldab iga omavalitus ise ja tervikpilt 
asjast puudub. Teaduslikke prognoose, millele teenust planeerides 
tugineda, tegelikult ei ole. 

Esitaja: Marge Tammesalu, SA 
Viljandimaa Hoolekandekeskus 
juhatuse liige, 
marge.tammesalu@viljandi.ee 

Koduteenus Sellele saab läheneda kahtepidi. Esimene oleks viia läbi koduteenuse 
saajate (Päevakeksus Kalda) hulgas rahuolu-uuring. Teine võimalus 
oleks uurida koduteenust selle vaatenurga alt, et mida Tartu linna 
elanikud üldse arvavad koduteenusest, kellele oleks see suunatud, mis 
võiks olla selle teenuse maht, milliseid tegevusi koduteenus võiks 
sisaldada, palju inimene ise oleks koduteenuse eest nõus maksma, jne. 

Lisainfo: 
Raili.Metsalu@raad.tartu.ee  

Üksi elavate eakate motivatsioon 
koduvälisteks tegevusteks ning 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  
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koduväliseid tegevusi takistavad 
tegurid (sh finants, tervis) Tartu 
linnas 

Üksi elavate eakate tervislikke 
eluviise takistavad tegurid ja 
võimalikud lahendused Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee 

Arusaam hospiitsteenusest, selle 
vajadus ning valmisolek teenuse 
kasutamiseks Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Tartu linna eakate füüsilist 
aktiivsust soodustavad ja takistavad 
tegurid 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Viipekeele tõlketeenusega rahulolu 
Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee 

Puuetega naiste õiguste kaitse Koostades variraportit (http://www.epikoda.ee/wp-
content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf), tõusis eraldi esile 
puuetega naiste õiguste kaitse teema (läbivalt mitmetes erinevates 
eluvaldkondades). 

Esitaja: 
Mihkel Tõkke, 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, tegevjuht, 
mihkel@tallinnakoda.ee  

Tugiisiku ja tegevusjuhendaja töö 
sisu ja tööks vajalik kvalifikatsioon 

Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt tuli tugiisiku ja tegevusjuhendaja 
töö sisu ja tööks vajaliku kvalifikatsiooni võrdleva uuringu vajadus - 
kas vajame kaht eraldi kutsestandardit või piisab ühestainsast? 

Esitaja: 
Mihkel Tõkke, 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, tegevjuht, 
mihkel@tallinnakoda.ee 

Võlglaste toimetulek 
elatusmiinimumiga 

Kuidas saavad hakkama võlglased, kelle suhtes on algatatud 
täitemenetlused?  
01.01.2018 seisuga oli 90 472 inimest, kellel on kohtutäitur 
sissetulekuid valvamas või ära võtmas. Võlglastega ei taha tegelda 
poliitikud (v.a. elatise võlglased), sest teema pole nö seksikas. 
Rahandusministeerium ja finantsinspektsioon lähenevad asjale oma 
nurga alt. 

Esitaja: Ülle Schmidt, 
ulles@hot.ee  
 
Kontaktisikud võiksid olla 
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 
võlanõustajad, samuti MTÜ 
Võlanõustajad töötajad. 
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Eesmärgiks võiks minu meelest olla, et ilmselt tuleks võlglaste 
seaduslikku arestivaba osa suurendada. Justiitsministeeriumi meelest 
peaksid inimesed hakkama saama elatusmiinimumiga (ca 207 eurot 
ülalpeetava kohta + 166 eurot 2018.aastal). 

Pärnu linna täiskasvanute 
varjupaiga klientide rahulolu 
teenusega 

Uuringu tulemusena peaks selguma, millega on teenuse saajad 
varjupaigas rahul ja millises osas ootaksid nad teenuse osutamisel 
muudatusi.  
Lisan küsimustiku mustandi mida võib täiendada v. muuta. vastavalt 
uuringu läbiviija poolt valitud metoodikale. 

Esitaja ja kontaktisik:  
Raul Kivi, Pärnu Linnavalitsuse 
kodutute hoolekande ja toetuste 
peaspetsialist 
raul.kivi@parnu.ee 

Lähisuhtevägivalla juhtumid Lähisuhtevägivalla juhtumite riskid ja sekkumisvõimalused Tartu 
linnas. 
Lähisuhtevägivalla juhtumite osapoolte iseseisev toimetulek, tööhõive, 
elukeskkonna mõjud ning abi saamise võimalused. 
Lähisuhtevägivalla ohvrite (vägivallatseja) hinnangud oma lapsepõlvele 
ja lapsepõlve mõjust nende elukäigule. 
kui lähisuhtevägivalla ohver ning tema võimalused ja juurdepääs 
abistavatele teenustele. 
Sotsiaaltöötajate võimalused lähisuhtevägivalla juhtumi osapoolte 
teenustele suunamiseks ja abi osutamiseks. 
Kogukonna/ühiskonna liikmete suhtumine ja arvamus 
lähisuhtevägivalda. 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Tööhõive Osalise töövõimega inimeste aktiviseerimine - võimalused ja takistused. 
Sotsiaaltöötajate läbipõlemise riskid ja eneseabi/supervisiooni 
võimalused. 
Sotsiaaltöö eetilised kitsaskohad ja eetikakoodeks. 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Riiklik toimetulekutoetus Toimetulekutoetuse mõju isiku või perekonna toimetuleku 
parandamisele (st kas lihtsalt rahaliste vahendite andmine või iseseisva 
toimetulekuvõime parandamine). 
Sotsiaalhoolekande seadusega antud kaalutlusõiguse rakendamine 
toimetulekutoetuse määramisel (nt KOVide võrdlus rakendamisest). 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Elukoht, sh eluruumi tagamine Eluruumi tagamise võimalused Tartu linnas (nt millised sihtrühmad 
otsivad kõuige enam eluruume Tartus, nö eluruumi vajaja profiil ja 
millised on väljavaated; kas ja kui palju saaks KOV aidata kaasa 
eluruumide tagamisele jmt). 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  
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Elukoha valikut mõjutavad asjaolud (sh kas ja millisel moel on 
võimalik siduda Tartu linna õppima või ajutiselt tööle tulnud inimesi 
linnaga nii, et see osutuks hiljem nende alaliseks elukohaks). 
Pikaajaliselt alalise elukohata inimeste, st kodutute abistamise 
võimalused (sh nt psühholoogilise nõustamise ja jõustamise osakaal 
abistamisprotsessis, nende kättesaadavus). 

Sõltlastele suunatud tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused 

Sõltlastele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavus Tartu 
linnas (sh järeldus arenguteks). 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Ravikindlustamata tartlaste 
esmatasandi arstiabi Tartu linnas - 
kättesaadavus sihtrühmale 

sh patsientide teadlikkus Tartu linna toetusest, perearstide valmisolek 
ravikindlustamata isikute raviks ja teadlikkus toetuse taotlemisest 

Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Tartu linna toetus 
ravikindlustamata isikute 
esmatasandi arstiabiks 

Toetuse mõju eriarsti sekkumist vajavate terviseprobleemide ennetamisel 
ning seos erakorralise arstiabi teenuste kasutamisega. (kas toetus vähendab 
erakorralise abi kasutamist, suunates isikuid eelkõige pöörduma perearsti 
poole, kuna see on tasuta?) 

Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Narkomaania levimus Tartu linnas sh süstivate narkomaanide hulk Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Sõltuvushaiguste ravivõimaluste 
kättesaadavus Tartu linnas 

sh perearstide ja eriarstide teadlikkus ja oskused suunamiseks, hind, 
sotsiaalne toetus, valmisolek teenuste tarbimiseks, järjekorrad 

Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Kahjude vähendamise teenuste (sh 
süstlavahetus) vajadus ja 
kättesaadavus Tartu linnas 

On teada, et ehkki süstlavahetuspunkte Tartus ei ole, täidavad mõningal 
määral kahjude vähendamise funktsiooni apteegid, kes müüvad süstlaid, 
soovitavad käsimüügiravimeid ärajätunähtude leevendamiseks, 
haavahoolduseks jne 

Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Apteekide roll ja kogemused 
sõltuvushaigete nõustamisel ning 
kahjude vähendamisel Tartu linnas 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Tartu linna perearstide ja 
pereõdede roll ja kogemused 
sõltuvushaigete nõustamisel ja ravis 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  
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Tartu linna tööealise elanikkonna 
füüsilist aktiivsust soodustavad ja 
takistavad tegurid 

sh mis motiveeriks inimesi olema aktiivsemad Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Tartlaste teadlikkus Tartu linna 
tervistedendavatest tegevustest, 
nendest tegevustest osavõtmise 
motivaatorid ja takistajad 

 Lisainfo: 
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee  

Sotsiaalteenuste kvaliteedi 
tagamine ja kontroll 

KOVi korraldatavad sotsiaalteenused ja nende kvaliteet (analüüsitakse 
SHS poolt KOVidele pandud kohustuslike teenuste korraldamist, 
millest juhindutakse, kuidas tagatakse võrdne kohtlemine, tagasiside ja 
järelkontroll - erinevate KOVde võrdlus nt ühe teenuse lõikes jmt). 

Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Riigi ootused ja kohaliku 
omavalitsuse üksuse võimalused 
sotsiaalhoolekande korraldamisel 

 Lisainfo: 
Inge.Kool@raad.tartu.ee  

Ühinenud kohalike omavalitsuste 
sotsiaalteenuste muutused 
haldusreformi mõjul  

uued arengud ja teenused ning teenuste kättesaadavus Esitaja: 
Mihkel Tõkke, 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, tegevjuht, 
mihkel@tallinnakoda.ee  

Kohalike omavalitsuste ja 
mittetulundusühingute 
koostöövõimalused sotsiaalteenuste 
osutamisel 

Huvitav oleks veel rohkem teada saada, kui tõsiseltvõetav partner on 
MTÜ KOV-i jaoks teenuste osutamisel ning millised võivad olla 
peamised takistused parema koostöö tekkimiseks ja toimimiseks. 

Esitaja: 
Mihkel Tõkke, 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, tegevjuht, 
mihkel@tallinnakoda.ee 

2017. aastal esitatud teemad   

Lastekaitsespetsialistide 
koolitamine ja lastekaitsetöötajana 
tööle asumine 

Kui suur oleks koolitusvajadus sotsiaalala ja lastekaitsespetsialistidel? 
Kas kõik lõpetanud lähevad ikka erialast tööd tegema ja kas meie 
õppeasutused lasevad välja piisava arvu uusi spetsialiste? 
Ettepanek on tekkinud viimasel ajal valitsevast olukorrast, kus 
omavalitsused ei leia kuidagi uusi lastekaitsespetsialiste. Kuna 
seadusemuudatus tingib igas suuremas omavalitsuses uute 

Esitaja: Marianne Leis, Anija 
Vallavalitsuse sotsiaaltöö 
spetsialist, 
marianne.leis@anija.ee  
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lastekaitsespetsialistide töölevõtmise, siis on kuulutused paljudel väljas, 
kuid ei leita töötegijaid. Meie valla kuulutus ripub juba jaanuarikuust, 
tean et naabervaldades ka, Tallinna linnaosad on ka kuulutanud, huvitav 
kas nemad on leidnud? 

Uue lastekaitse seadusega pandud 
nõuded lastekaitsetöötajatele ja 
tegelikkus 

Analüüsida, kas tegelikult ka lastekaitse töötajatel on aega neid nõudeid 
(sh dokumenteerimine, STAR täitmine) täita, mida riik nõuab? 

Esitaja: Kille Alterman, 
kille.alterman@gmail.com 

Pagulaste integreerumine Eesti 
ühiskonda 

 Esitaja: Kille Alterman, 
kille.alterman@gmail.com 

Samasooliste kooselu kogemused 
Eestis 

 Esitaja: Kille Alterman, 
kille.alterman@gmail.com 

Kvaliteedisüsteemid Euroopa 
hoolekandesüsteemis 

Milliseid kvaliteedisüsteeme/mudeleid peale EQUASS`i on veel 
Euroopa hoolekandesüsteemis rakendatud näiteks viimasel viiel aastal? 
Mis on nende põhilised erinevused ning ühised jooned? Milline on 
kõike universaalsem kvaliteedisüsteem/mudel? 

Sellel teemal võib ühendust võtta 
näiteks Eesti Kvaliteediühinguga  
 
Esitaja: Madis Annus, Tallinna 
Sotsiaaltöö Keskus, 
kvaliteedijuht, 
madis.annus@gmail.com 

 


