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Kohalikud omavalitsused ja sõjapõgenikud
ESTA konverents

„Kriis - upud või õpid?“
02.11.2022



Algus

Lootused.

Eesti Linnade ja Valdade Liit sai põgenike probleemist teada läbi oma 
liikmete.



Kõik tahavad aidata

Kohalike  omavalitsuste initsiatiiv ja vaba tahe.

Kõik tegid, mida oskasid, et põgenikke aidata.



Probleemid

• Kui palju põgenikke tuleb?

• KOVi ja riigi vaheline koostöö.

• Ajutiste majutuskohtade hange.

• Pangakontode avamine.

• Apteegid ja tasuta ravimid.

• KOV kui jälitusorgan. 

• Majutamine. 

• Haldusleping. 



Riigi tugi

• Korterite remont.

• Vältimatu abi.

• Vaimne tervis. 

• Sotsiaaltöötajate hoidmine ja jõustamine, millele KOVid
ootavad riigi tuge.



Eesti Linnade ja Valdade Liit

• Eesti Linnade ja Valdade Liit on tegelenud info 
vahendamise ja jagamisega.

• Alates 8. märtsist kuni maini iga teisipäevased infotunnid. 

• Omavalitsused ja ka ELVL on toetanud Ukrainat võimaluste 
piires  nii materiaalselt kui ka rahaliselt. 

• Päringud omavalitsustele, et kuidas saadakse põgenikega 
hakkama ja millised on probleemid.



KOVide tagasiside- murekohad

• munitsipaaleluruumide ebapiisavus, samas ka on KOVi
investeerimisvõimekus madal; 

• erasektor ei ole eriti huvitatud põgenikele üürima, sest tuntakse 
ebakindlust üürniku maksevõime osas;

• atraktiivses piirkonnas on üürihinnad põgenike jaoks liialt kõrged; 

• paljudel KOVidel on lasteaia- ja hoiukohtade puudus;

• põhi- ja keskhariduse õppeprogrammi tagamine eesti keeles;

• HEV lapsed ja tugiteenused;



• sotsiaaltoetuste ja -teenuste menetluste arv on kasvanud 

kordades nt on oluliselt kasvanud toimetulekutoetuse 

taotluste arv; 

• põgenike eesti- ja inglise keele oskus on madal;

• avaliku sektori vene keele oskus on madal ja spetsiifiline 

keeleoskus kohati väga madal. Seni on riik leidnud, et vene 

keele õppesse ei panustata.



Riigieelarve läbirääkimised

2023. aasta riigieelarve läbirääkimistel tegi Eesti Linnade ja 
Valdade Liit Valitsuskomisjonile ettepaneku Ukraina 
põgenikega seotud kulude katmisega seonduvaks meetmeks.

Tehti ettepanek: Kavandada 2023. aasta eelarves kohalikele 
omavalitsustele täiendavaid vahendeid suurenenud 
halduskoormuse katteks.

Tehti ettepanek: Kavandada 2023. aasta eelarves sõjapõgenike 
laste alushariduse ja üldhariduse toetuse arvestus 2022. aasta 
lisaeelarve seaduse seletuskirjas viidatud põhimõtetel.



Aitäh!

Mailiis Kaljula

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Nõunik

56621771
mailiis@elvl.ee


